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Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) : Det är 
bråttom! 
Anne Rapinoja (V) har ställt en interpellation om stadens skogsförvaltning till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C).  

Stadens skogsförvaltning baseras på hållbarhet genom de globala 
hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Men ambitionerna i den nationella 
skogspolitiken och i Borås Stads Energi- och Klimatstrategi är också viktiga 
förutsättningar.  

Samtliga uppräknade åtgärdsförslag i interpellationen genomförs redan och är 
viktiga komponenter i stadens skogsbruk. Det har det varit under en mycket 
lång tid. Inte minst i Kypeområdet är uppskjuten avverkning (så kallad 
överhållning) en vägledande strategi för att skapa höga friluftsvärden och 
samtidigt binda så mycket kol som möjligt och minska fragmenteringseffekter 
och bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden.  

En viktig strategi för att kunna utveckla friluftsvärden är att låta träden och 
skogarna bli gamla. Med stigande ålder så ökar dock risken för skador och 
motståndskraften mot extremväderhändelser minskar. Tyvärr står vi inför stora 
utmaningar när det gäller ett förändrat klimat. Allvarliga skador på skogen 
kommer att uppstå till följd av storm, torka och storskaliga insektsangrepp.  

Det bör i sammanhanget poängteras att all föryngringsavverkning i våra frilufts- 
och rekreationsområden under den senaste 15-20 årsperioden har varit en 
direkt följd av storm- och insektsskador (stormarna Gudrun och Per, 
torrsomrarna 2014 och 2018). I Kypeområdet har granbarkborrar angripit och 
dödat oerhört många granar sedan den torra sommaren 2018 och det kommer 
tyvärr att fortsätta. För att kunna skydda omkringliggande skog från fortsatta 
angrepp är det mycket viktigt att skyndsamt avverka och borttransportera 
angripen skog. När skogen får för svåra insektsskador har skogsägaren en 
skyldighet att avverka och anlägga ny skog. Alternativet att inte upparbeta vind- 
och insektsskadade skogsbestånd bryter inte bara mot lagen, de riskerar 
dessutom att skapa direkt fara både för de som arbetar och vistas i skogen.  

Nr 24
Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till Tek-
niska nämndens ordförande Jan Idehed (C) : Det är 
bråttom!

2022-03-14 Dnr KS 2022-00209 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



Stadsledningskansliet
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

SVAR PÅ INTERPELLATION
Sida
1(3)

Datum
2022-03-14

Instans
Stadsledningskansliet
Dnr KS 2022-00209 1.1.1.1

Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) : Det är 
bråttom! 
Anne Rapinoja (V) har ställt en interpellation om stadens skogsförvaltning till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C).  

Stadens skogsförvaltning baseras på hållbarhet genom de globala 
hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Men ambitionerna i den nationella 
skogspolitiken och i Borås Stads Energi- och Klimatstrategi är också viktiga 
förutsättningar.  

Samtliga uppräknade åtgärdsförslag i interpellationen genomförs redan och är 
viktiga komponenter i stadens skogsbruk. Det har det varit under en mycket 
lång tid. Inte minst i Kypeområdet är uppskjuten avverkning (så kallad 
överhållning) en vägledande strategi för att skapa höga friluftsvärden och 
samtidigt binda så mycket kol som möjligt och minska fragmenteringseffekter 
och bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden.  

En viktig strategi för att kunna utveckla friluftsvärden är att låta träden och 
skogarna bli gamla. Med stigande ålder så ökar dock risken för skador och 
motståndskraften mot extremväderhändelser minskar. Tyvärr står vi inför stora 
utmaningar när det gäller ett förändrat klimat. Allvarliga skador på skogen 
kommer att uppstå till följd av storm, torka och storskaliga insektsangrepp.  

Det bör i sammanhanget poängteras att all föryngringsavverkning i våra frilufts- 
och rekreationsområden under den senaste 15-20 årsperioden har varit en 
direkt följd av storm- och insektsskador (stormarna Gudrun och Per, 
torrsomrarna 2014 och 2018). I Kypeområdet har granbarkborrar angripit och 
dödat oerhört många granar sedan den torra sommaren 2018 och det kommer 
tyvärr att fortsätta. För att kunna skydda omkringliggande skog från fortsatta 
angrepp är det mycket viktigt att skyndsamt avverka och borttransportera 
angripen skog. När skogen får för svåra insektsskador har skogsägaren en 
skyldighet att avverka och anlägga ny skog. Alternativet att inte upparbeta vind- 
och insektsskadade skogsbestånd bryter inte bara mot lagen, de riskerar 
dessutom att skapa direkt fara både för de som arbetar och vistas i skogen.  
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Angående koldioxidbudget och kolinlagring i skogen - döda träd binder ingen 
koldioxid, de avger istället koldioxid. Det är klimatsmart att använda virket till 
långlivade produkter och ersätta fossilbaserade produkter som stål och betong. 

 

Nedan följer svar på de direkta frågorna från interpellationen: 
 

Har ansvariga varit ute och tittat på spåren av skogsmaskiner framfart? 

Tekniska förvaltningen är mycket noggrann i sin planering av skogliga åtgärder 
inom Borås Stads viktiga friluftsområden. Avverkningarna planeras tidsmässigt 
till torra eller frusna perioder - skador på stigar eller leder till följd av 
uttransport av virke kan ändå uppstå – men om så är fallet lagas de skyndsamt. 
Det sker löpande avvikelserapportering och uppföljning i fält och alla 
körstråk/basvägar GPS-loggas och återrapporteras från entreprenör till 
beställaren (Tekniska Förvaltningen). Alla trakter besöks i fält före, under och 
efter avslutad drivning. Dialogen med förarna är regelbunden och mycket god. 

All skogsmark ägs dock inte av Borås Stad och flera avverkningar i t.ex. 
Kypeområdet har utförts på privatägd mark, av andra skogliga aktörer de 
senaste åren.  

Anser ansvariga att detta är ett skogsbruk som tar hänsyn och skapar 
hållbara miljövärden och gör att vi kommer närmare målet i 
koldioxidbudgeten? 

Skogsbruket som interpellanten beskriver stämmer inte överens med hur 
skogsbruket bedrivs i Borås Stad. Därför blir svaret på frågan något förenklat.  

Skogsbruket som bedrivs inom staden är däremot hållbart och det tas mycket 
stor hänsyn till natur- och friluftsvärden. Växtkraftiga skogar och smarta 
produktval är nyckeln till att lyckas med klimatarbetet. Tillväxten avgör den 
framtida klimateffekten. Slutar man att bruka en skog fortsätter den att ta upp 
och lagra koldioxid. Det blir heller inga utsläpp från avverkningsmaskiner och 
transporter. I kort perspektiv kan det framstå som ett bra alternativ, men när 
skogen blir äldre minskar trädens vitalitet och de börjar växa allt sämre. Trädens 
upptag av koldioxid minskar. Många träd dör och börjar istället avge koldioxid. 
Avgången och upptagen blir till slut lika stora. Skogen blir ett statiskt kolförråd 
som inte kan göra ytterligare klimatnytta. När stora skador inträffar är det 
mycket bättre att avverka och återbeskoga.  

En studie från Linnéuniversitetet visar att skog som avverkats går från utsläpp 
till upptag av koldioxid redan efter 8–13 år. Genom en kombination av 
plantering och naturlig föryngring kan många olika trädslag forma 
morgondagens skogar. Genom att satsa på ett långsiktigt hållbart skogsbruk kan 
kolförråden fortsätta öka under många år framöver. Samtidigt kan skogsbruket 
fortsätta att leverera klimatvänliga produkter och energi. 
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Genomförs biotop-kartläggning innan avverkning? 

Borås Stads skogsbruksplan är en indelning av stadens skogar där beskrivning 
av naturvärden är en viktig del. Skogsbruksplanen innehåller också information 
om exempelvis skogens ålder, virkesförråd, trädslagsblandning, bärighet, 
dominerande vegetationstyp, markens fuktighetsklass, bonitet (ett mått på 
markens bördighet), tillväxt, information om artfynd och fornminnen samt 
beståndshistorik. Före varje skoglig åtgärd görs en naturvärdesinventering på 
beståndsnivå. Alla skogliga åtgärder som är samrådspliktiga anmäls till 
Skogsstyrelsen som har sex veckor på sig att granska om det finns ytterligare 
information om t.ex. artskydd att ta hänsyn till. Artfynd läses ut via Artportalen 
löpande och det finns artvisa vägledningar framtagna vilka används om det 
skulle bli aktuellt. 

Kan Borås Stad och Tekniska nämnden/förvaltningen öppna för dialog 
med andra parter kring skogsbruk? 

Vi ser positivt på all dialog som syftar till att sprida mer kunskap om skogen 
och stadens skogsförvaltning. Det ingår i vårt uppdrag: ”Park- och 
skogsavdelningen skall stimulera skogsvårds- natur- och miljöintresset hos allmänhet, skolor 
och föreningar.” 

Park- och skogsavdelningen bjöd in flera ideella föreningar för att samtala om 
skogen redan i januari 2022. Det arbetet kommer att fortsätta under våren. 

I Tekniska nämnden har vi haft skogsbruksutbildning för våra förtroendevalda 
under 2021. Vi har infört nämndberedningsgrupper där nämnd och förvaltning 
kan komma närmre och lära sig mer av varandra om förvaltningsuppdraget – 
däribland skog - vilket har varit mycket uppskattat och ett lyckat koncept. 

Park- och skogsavdelningen kommer gärna ut till de partipolitiska grupperna 
för att berätta mer om t.ex. skog och naturvård. Hör gärna av er om det är av 
intresse. Vi behöver hjälpas åt att värna om och vårda skogen.  

 
 
 
Jan Idehed (C) 
Ordförande Tekniska Nämnden 
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Genomförs biotop-kartläggning innan avverkning? 

Borås Stads skogsbruksplan är en indelning av stadens skogar där beskrivning 
av naturvärden är en viktig del. Skogsbruksplanen innehåller också information 
om exempelvis skogens ålder, virkesförråd, trädslagsblandning, bärighet, 
dominerande vegetationstyp, markens fuktighetsklass, bonitet (ett mått på 
markens bördighet), tillväxt, information om artfynd och fornminnen samt 
beståndshistorik. Före varje skoglig åtgärd görs en naturvärdesinventering på 
beståndsnivå. Alla skogliga åtgärder som är samrådspliktiga anmäls till 
Skogsstyrelsen som har sex veckor på sig att granska om det finns ytterligare 
information om t.ex. artskydd att ta hänsyn till. Artfynd läses ut via Artportalen 
löpande och det finns artvisa vägledningar framtagna vilka används om det 
skulle bli aktuellt. 

Kan Borås Stad och Tekniska nämnden/förvaltningen öppna för dialog 
med andra parter kring skogsbruk? 

Vi ser positivt på all dialog som syftar till att sprida mer kunskap om skogen 
och stadens skogsförvaltning. Det ingår i vårt uppdrag: ”Park- och 
skogsavdelningen skall stimulera skogsvårds- natur- och miljöintresset hos allmänhet, skolor 
och föreningar.” 

Park- och skogsavdelningen bjöd in flera ideella föreningar för att samtala om 
skogen redan i januari 2022. Det arbetet kommer att fortsätta under våren. 

I Tekniska nämnden har vi haft skogsbruksutbildning för våra förtroendevalda 
under 2021. Vi har infört nämndberedningsgrupper där nämnd och förvaltning 
kan komma närmre och lära sig mer av varandra om förvaltningsuppdraget – 
däribland skog - vilket har varit mycket uppskattat och ett lyckat koncept. 

Park- och skogsavdelningen kommer gärna ut till de partipolitiska grupperna 
för att berätta mer om t.ex. skog och naturvård. Hör gärna av er om det är av 
intresse. Vi behöver hjälpas åt att värna om och vårda skogen.  

 
 
 
Jan Idehed (C) 
Ordförande Tekniska Nämnden 

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24, interpellation till Tekniska nämndens ordförande 
Jan Idehed (C):  

Det är bråttom! 

Att snabbt ställa om till fossilfritt ställer krav på handling från samhällets olika aktörer. På alla nivåer 
behöver vi göra det vi kan. Borås stad, en av de största kommunala skogsägare i landet, behöver se 
över vad de kan göra för att vara drivande i omställningen. I en debattartikel i BT 16 januari anar jag 
ett missnöje, från Jan Idehed och medskribenter, med att det finns andra åsikter om ett hållbart 
skogsbruk än de Tekniska Nämnden står för och tycker är de rätta och bästa. 

Faktum är ju att flera organisationer, från EU:s skogsbruksstrategi till olika natur- och 
klimatorganisationer, privatpersoner och till och med privata skogsägare har synpunkter på det 
nuvarande svenska skogsbruket. Det anser att det inte är ett skogsbruk som gynnar den biologiska 
mångfalden, och det är inte ett skogsbruk som är hållbart för att minska koldioxidutsläpp och bromsa 
klimatförändringarna. Den biologiska mångfalden, både när det gäller växter och djur är hotad. När 
det gäller pollinerande insekter är situationen katastrofal på en del håll i världen men även i Sverige 
ser vi en tydlig minskning av biologisk mångfald och vi har även arter som är rödlistade. 

Men det skapas ändå nya kalhyggen och fortfarande sker återplantering med enbart gran och 
fortfarande minskar omfattningen av blandskog och gammelskog. Detta trots att en stor del av 
forskning utifrån erfarenheter kan visa i både siffror och verkliga exempel att detta inte är 
skogsbruksmetoder för en hållbar utveckling för vår planet. Ett kalhygge tillför koldioxid till 
atmosfären under många år efter att det tagits upp. Detta eftersom markytan är bar och saknar 
växande träd. Klimat/miljöjournalisten och författaren Roger Olsson berättade på en föreläsning i 
Borås om det boreala barrskogsbälte, det nordliga barrskogsbältet som våra svenska skogar är en del 
av.  

På längre sikt kommer kolinlagring också ske på återplanterade områden men det tar alltför många 
år innan tillförsel av koldioxid till atmosfären vägs upp och den planterade skogen blir en 
koldioxidsänka. Det viktiga nu är åtgärder som ger effekt så snabbt som möjligt, vi har begränsad tid 
att jobba på om vi vill bromsa klimatförändringarna.  

Ett sätt är att skjuta upp avverkning, att inte kalhugga och att återställa våtmark. Att på längre sikt 
hitta andra metoder för skogsskötsel t ex genom hyggesfritt skogsbruk där kalhyggen inte skapas. En 
annan viktig aspekt är att se över vad det avverkade virket används till, det bästa är att använda 
virket till långsiktiga produkter exempelvis träbyggnation. 

Borås Stad är med rätta mycket stolt över friluftslivet i staden, det finns många leder och spår väldigt 
naturskönt. Det uttrycks också att extra hänsyn tas när områden nära leder och spår avverkas. Därför 
är besvikelsen stor när det sker avverkning i anslutning till rekreationsområden. Detta har märkts på 
debattsidorna i lokalpressen där många känner att avverkning, med stora tunga skogsmaskiner som 
lämnar meterdjupa diken och förstör ekosystem, har kommit väldigt nära de ofta använda 
friluftsstråken.  

Jag har funderingar när det gäller den avverkning som skett generellt i stadens skogar men även i 
närheten av friluftsleder och stråk där särskild hänsyn ska tas – och ställer därför följande frågor till 
Jan Idehed (C), Tekniska nämndens ordförande  

- Har ansvariga varit ute och tittat på spåren av skogsmaskiner framfart? 
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- Anser ansvariga att detta är ett skogsbruk som tar hänsyn och skapar hållbara miljövärden 
och gör att vi kommer närmare målet i koldioxidbudgeten? 

 
- Genomförs biotop-kartläggning innan avverkning? 

 
- Kan Borås Stad och Tekniska nämnden/förvaltningen öppna för dialog med andra parter 

kring skogsbruk? 
 

 
Anne Rapinoja (V) 
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- Anser ansvariga att detta är ett skogsbruk som tar hänsyn och skapar hållbara miljövärden 
och gör att vi kommer närmare målet i koldioxidbudgeten? 

 
- Genomförs biotop-kartläggning innan avverkning? 

 
- Kan Borås Stad och Tekniska nämnden/förvaltningen öppna för dialog med andra parter 

kring skogsbruk? 
 

 
Anne Rapinoja (V) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande 
arbete 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Programmet för ANDTS- förebyggande arbete fastställs och gäller till 

och med 2026.     

2. Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  

- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 

- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  

- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 
ANDTS-programmet 

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS 
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen.  

Nr 25
Revidering av Borås Stads program för ANDTS (alkohol, 
narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt 
spel om pengar) förebyggande arbete 2022-2026

2022-02-21 Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026. 

Kommunstyrelsen noterar att Fritids-och folkhälsonämnden vid sitt 
sammanträde 2021-12-14  var oeniga kring att programmet inte innehöll alla 
spelberoenden såsom dataspel utan enbart fokuserade på spel om pengar. 
Kommunstyrelsen anser att dataspelsberoende är en viktig folkhälsofråga som 
det behöver fokuseras mer på. Då dataspelsberoende inte ingår i förslaget 
behöver det utredas mer innan det kan ingå i programmet för att ansvar, 
resurser, definitioner och uppskattning av hur stor problematiken är blir 
besvarade.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa programmet men 
att Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  

- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 

- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  

- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 
ANDTS-programmet 

Beslutsunderlag 
1. Fritids-och folkhälsonämndens beslut om revidering av Borås Stads program 
för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026. 

Kommunstyrelsen noterar att Fritids-och folkhälsonämnden vid sitt 
sammanträde 2021-12-14  var oeniga kring att programmet inte innehöll alla 
spelberoenden såsom dataspel utan enbart fokuserade på spel om pengar. 
Kommunstyrelsen anser att dataspelsberoende är en viktig folkhälsofråga som 
det behöver fokuseras mer på. Då dataspelsberoende inte ingår i förslaget 
behöver det utredas mer innan det kan ingå i programmet för att ansvar, 
resurser, definitioner och uppskattning av hur stor problematiken är blir 
besvarade.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa programmet men 
att Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  

- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 

- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  

- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 
ANDTS-programmet 

Beslutsunderlag 
1. Fritids-och folkhälsonämndens beslut om revidering av Borås Stads program 
för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under  
Uppföljning
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Dnr: 
Dokumentet gäller till och med: 2026
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under  
Uppföljning
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Dnr: 
Dokumentet gäller till och med: 2026
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Borås Stads program för ANDTS-förebyggande 
arbete 2022–2026
Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter 
samt spel om pengar)-förebyggande arbete syftar till att tydliggöra kommunövergripande 
inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås 
Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022–2026. 

Programmets inriktning utgår från fem av de sju målen i den nationella ANDTS-strategin 
2021–2025 (prop. 2020/21:132) och knyter an till den nationella folkhälsopolitiken som är 
en central del av Agenda 2030. 

Det övergripande målet för Borås Stad är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete 
arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att 
förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- 
och nikotinprodukter. 

Genom Borås Stads medlemskap i det internationella nätverket ECAD, European Cities 
Against Drugs, tar Borås Stad ställning för en restriktiv narkotikapolitik.

Prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet ska utgå från bästa tillgängliga forskning, 
kunskap och beprövad erfarenhet. Prioriteringar ska genomföras utifrån från Borås Stads 
Välfärdsbokslut och CAN:s drogvaneundersökning som möjliggör jämförelser geografiskt, 
socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. 

Det ANDTS-förebyggande arbetet är en del i Borås Stads breda folkhälsoarbete och är nära 
sammankopplat med flera andra områden. Under perioden 2022–2026 ska det ANDTS-
förebyggande arbetet samordnas på ett tydligare sätt med det brotts- och våldsförebyggande 
arbetet samt ha ett tydligt fokus på föräldraskapsstöd. 

För att minska tillgången, användningen och skadorna orsakade av ANDTS är det betydelsefullt 
att det förebyggande ANDTS-arbetet utgår från att stärka skyddsfaktorer och motverka 
riskfaktorer. Insatsområdena i det ANDTS-förebyggande arbetet ska ske på samtliga nivåer 
i preventionspyramiden, det vill säga att insatser ska riktas till alla i en viss åldersgrupp 
(universellt), till en identifierad riskgrupp (selektivt) och till individer där problem redan har 
uppstått (indikerat). 

Inriktningar för Borås Stads ANDTS-förebyggande arbete

1) Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotin-
produkter och spel om pengar ska minska

En central del i det ANDTS-förebyggande arbetet är tillgänglighetsbegränsande åtgärder, 
exempelvis tillsyn av ålderskontroll vid köp av alkohol och tobak, insatser för att kartlägga 
och bekämpa narkotikaförsäljning samt en god och effektiv tillståndsprövning och tillsyn. 
Forskning och erfarenhet visar att tillgänglighetsbegränsande insatser riktade mot såväl legala 
som illegala droger bidrar till minskad konsumtion.

1  Dataspelsberoende definieras som nedsatt kontroll över spelande, ökad prioritering av spelande över andra intressen och dagliga aktiviteter 

samt ett spelande som fortsätter eller eskalerar trots negativa konsekvenser. Studier visar att överdrivet dataspelande är en riskfaktor för 

problem med spel om pengar. 
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Prioriterade insatsområden för perioden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att minska tillgången till alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

• Bibehålla och stärka samverkande arbetssätt vid Kritiska datum för att minska 
alkoholkonsumtionen bland unga. 

• Utveckla samverkan med krogarna i syfte att försvåra och minska 
narkotikaanvändningen i krogmiljö.  

• Stärka det samordnade ANDTS- och brottsförebyggande arbete i syfte att minska 
tillgången till narkotika och dopning.

• Utveckla åtgärder för minskat bruk och tillgång till tobaks- och nikotinprodukter. 
Införa rökfria miljöer på kommunala badplatser.

2) Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar

En god relation mellan barn och vårdnadshavare minskar risken för skadligt bruk av alkohol 
samt bruk av narkotika, tobak och nikotin. De flesta barn och deras vårdnadshavare kommer i 
kontakt med familjecentraler, förskola, skola eller annan typ av verksamhet riktad till barn och 
unga. Dessa verksamheter har möjlighet att ge ett universellt och selektivt föräldraskapsstöd 
samt kunskap och stöd till barn och unga. Ett ökat fokus på selektiv prevention är betydelsefullt 
för att identifiera de barn och unga som är belastade med många riskfaktorer och som kommer 
vara i behov av extra stöd. 

Prioriterade insatsområden för perioden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att skydda barn och unga från 
skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och 
spel om pengar.

• Öka samverkan mellan socialtjänsten och elevhälsan för att möjliggöra samordnande 
insatser och ge stöd till barn i riskzon.

• En hälsofrämjande skola

 – Förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska minska sitt bruk av tobak 
och nikotin genom att införa tobaks- och nikotinfri skoltid. 

 – Utveckla elevhälsans roll i det universella, selektiva och indikerade ANDTS-
förebyggande arbetet.

3) Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om 
pengar ska successivt minska

Narkotikaförebyggande arbete ska bedrivas tvärsektoriellt och samordnas med förebyggande 
insatser inom alkohol-, dopnings- och tobaksområdet samt med insatser inom andra relevanta 
områden såsom psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete. Ett brett 
universellt folkhälsoarbete ska riktas till barn och unga, vårdnadshavare samt till andra viktiga 
vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga arbete. Arbetet ska också inkludera selektiva 
insatser, insatser mot riskgrupper, för att minska narkotikaanvändningen och de skador det 
medför för individer och samhället i stort.
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Prioriterade insatsområden för perioden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att minska tillgången till alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

• Bibehålla och stärka samverkande arbetssätt vid Kritiska datum för att minska 
alkoholkonsumtionen bland unga. 

• Utveckla samverkan med krogarna i syfte att försvåra och minska 
narkotikaanvändningen i krogmiljö.  

• Stärka det samordnade ANDTS- och brottsförebyggande arbete i syfte att minska 
tillgången till narkotika och dopning.

• Utveckla åtgärder för minskat bruk och tillgång till tobaks- och nikotinprodukter. 
Införa rökfria miljöer på kommunala badplatser.

2) Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 
narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar

En god relation mellan barn och vårdnadshavare minskar risken för skadligt bruk av alkohol 
samt bruk av narkotika, tobak och nikotin. De flesta barn och deras vårdnadshavare kommer i 
kontakt med familjecentraler, förskola, skola eller annan typ av verksamhet riktad till barn och 
unga. Dessa verksamheter har möjlighet att ge ett universellt och selektivt föräldraskapsstöd 
samt kunskap och stöd till barn och unga. Ett ökat fokus på selektiv prevention är betydelsefullt 
för att identifiera de barn och unga som är belastade med många riskfaktorer och som kommer 
vara i behov av extra stöd. 

Prioriterade insatsområden för perioden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att skydda barn och unga från 
skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och 
spel om pengar.

• Öka samverkan mellan socialtjänsten och elevhälsan för att möjliggöra samordnande 
insatser och ge stöd till barn i riskzon.

• En hälsofrämjande skola

 – Förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska minska sitt bruk av tobak 
och nikotin genom att införa tobaks- och nikotinfri skoltid. 

 – Utveckla elevhälsans roll i det universella, selektiva och indikerade ANDTS-
förebyggande arbetet.

3) Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om 
pengar ska successivt minska

Narkotikaförebyggande arbete ska bedrivas tvärsektoriellt och samordnas med förebyggande 
insatser inom alkohol-, dopnings- och tobaksområdet samt med insatser inom andra relevanta 
områden såsom psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete. Ett brett 
universellt folkhälsoarbete ska riktas till barn och unga, vårdnadshavare samt till andra viktiga 
vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga arbete. Arbetet ska också inkludera selektiva 
insatser, insatser mot riskgrupper, för att minska narkotikaanvändningen och de skador det 
medför för individer och samhället i stort.
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Prioriterade insatsområden för perioden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att successivt minska antalet 
barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter 
eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar.

• Inkludera ANDTS i undervisningen i syfte att öka grundskole- och gymnasieelevers 
kunskap om de negativa hälso- och sociala konsekvenserna av ANDTS, med särskilt 
fokus på cannabis.

• Skolan och andra verksamheter som möter barn och unga ska ha utbildade ANDTS-
coacher samt att privata, regionala och ideella verksamheter ska få erbjudande om att 
utbilda ANDTS-coacher.

• Skolan ska upplysa och öka förståelsen för risker med ANDTS till vårdnadshavare. 

• Stärka arbetet med polisen samt gym- och träningsanläggningar för att förhindra 
användningen av dopning.

• Stärka samarbetet med aktörer som når målgruppen unga vuxna:

 – Samarbeta med ungdomsmottagningarna för att stärka förutsättningarna att 
informera om ANDTS, med särskilt fokus på narkotika.

 – Samarbeta med studenthälsan för att stärka insatser som påverkar studenters 
alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning.

• Ge stöd och råd till föreningar i framtagandet av alkohol- och drogpolicy som en del 
i Säker och trygg förening.

4) Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om 
pengar ska successivt minska

Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Förutsättningarna för en god 
hälsa påverkas bland annat av livsvillkoren, levnadsförhållandena och av individens egna val. 
Det finns tydliga kopplingar mellan socioekonomisk tillhörighet och graden av skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av ANDTS. 

Prioriterade insatsområden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att successivt minska antalet personer 
som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. 

• Kompetensutveckla professioner som möter äldre för att upptäcka riskbruk av 
alkohol hos äldre.

• Samarbeta med det civila samhället för att erbjuda seniorer upplysning om 
riskkonsumtion av alkohol.

• Utveckla insatser för tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland barn och unga 
samt unga vuxna som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och 
vårdnadshavare).

• Kartlägga behovet och översätta informationsmaterial till flera språk för att nå 
vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål.
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5) Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet

Det finns anledning för personer med missbruk eller beroende att utifrån sina individuella 
förutsättningar och behov få tillgång till vård och stöd av god kvalitet och tillförsäkras en god 
livskvalitet med frihet från missbruk eller beroende. Personer med både beroendesjukdom och 
psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet, är särskilt utsatta. Borås Stad ska arbeta för att skapa 
goda förutsättningar för en helhetssyn och samordnade insatser för denna grupp.

Prioriterade insatsområden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att säkerställa att personer med 
missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

• Samverka med hälso- och sjukvård samt med andra aktörer för en sammanhållen 
vård utifrån patienters specifika förutsättningar och behov. 

• Fokusera på att utveckla vård och stöd av god kvalitet till personer med 
cannabisbrukssyndrom.

• Följa upp samordnade insatser/verksamheter och utveckla verksamheternas 
förebyggande arbete.

Kommungemensam plan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska utgå från de prioriterade insatsområdena och beskriva 
ansvarsfördelning samt hur det ANDTS-förebyggande arbetet ska genomföras. 

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska vartannat år följa upp det ANDTS-förebyggande arbetet och 
redovisa uppföljningen till Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Fritids- och folkhälsonämnden ska även lämna en redovisning av samtliga nämnders arbete 
till Kommunstyrelsen, samt 2026 föreslå Kommunfullmäktige ett nytt reviderat program. 
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5) Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet

Det finns anledning för personer med missbruk eller beroende att utifrån sina individuella 
förutsättningar och behov få tillgång till vård och stöd av god kvalitet och tillförsäkras en god 
livskvalitet med frihet från missbruk eller beroende. Personer med både beroendesjukdom och 
psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet, är särskilt utsatta. Borås Stad ska arbeta för att skapa 
goda förutsättningar för en helhetssyn och samordnade insatser för denna grupp.

Prioriterade insatsområden 2022–2026

Borås Stad ska prioritera följande insatsområden i arbetet med att säkerställa att personer med 
missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

• Samverka med hälso- och sjukvård samt med andra aktörer för en sammanhållen 
vård utifrån patienters specifika förutsättningar och behov. 

• Fokusera på att utveckla vård och stöd av god kvalitet till personer med 
cannabisbrukssyndrom.

• Följa upp samordnade insatser/verksamheter och utveckla verksamheternas 
förebyggande arbete.

Kommungemensam plan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska utgå från de prioriterade insatsområdena och beskriva 
ansvarsfördelning samt hur det ANDTS-förebyggande arbetet ska genomföras. 

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska vartannat år följa upp det ANDTS-förebyggande arbetet och 
redovisa uppföljningen till Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Fritids- och folkhälsonämnden ska även lämna en redovisning av samtliga nämnders arbete 
till Kommunstyrelsen, samt 2026 föreslå Kommunfullmäktige ett nytt reviderat program. 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 172 Dnr FOFN 2021-00113 3.2.1.3 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2026 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads program för 
ANDTS-förebyggande arbete och översänder det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig samt att M-KD inom 
Kulturnämnden har avstått från att delta i beslutet. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen. 

Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026.  

Efter att ha beaktat inkomna remissvar godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 
2022-2026 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut.               

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 
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§ 172 Dnr FOFN 2021-00113 3.2.1.3 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2026 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads program för 
ANDTS-förebyggande arbete och översänder det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig samt att M-KD inom 
Kulturnämnden har avstått från att delta i beslutet. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  

Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen. 

Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026.  

Efter att ha beaktat inkomna remissvar godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 
2022-2026 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut.               

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 
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Förslag och yrkanden 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på 
följande ändringsförslag att ”orden om pengar stryks i rubriker och text så att 
definitionen om det vi avser med spel vidgas till att omfatta även spel som inte 
gäller om pengar” se bilaga 2. 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på att avslå ändringsförslaget och att 
nämnden beslutar enligt lagt förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på ändringsförslaget 
och finner att ändringsförslaget har avslagits. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandes Håkan 
Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller Moderaternas och 
Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahls (KD) ändringsförslag röstar nej. 
Vinner nej har Moderaternas och Kristdemokraternas ändringsförslag bifallits. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 
Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Maritha Bäck (M) och Jessica 
Johansson (SD).  

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.   

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-12-17.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-12-17. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 

Fritids-och folkhälsonämnden 2021-12-14

Ärende 6 


Revidering av Borås Stads arbete för ANDTS-förebyggande arbete


Fritids-och folkhälsonämnden har tidigare tagit ställning för att även andra spel än spel 
om pengar ska innefattas i det som bokstaven S representerar. Överdrivet dataspelande 
riskerar att leda till negativa konsekvenser framförallt för barn och unga. Detta bör 
tydligare framgå i programmet.


Kristdemokraterna och Moderaterna yrkar i enlighet med detta på 


att


Orden ”om pengar” stryks i rubriker och text så att definitionen om det vi avser med spel 
vidgas till att omfatta även spel som inte gäller spel om pengar.


Kristdemokraterna och Moderaterna i Fritids-och folkhälsonämnden 


Magnus Sjödahl KD

Annette Nordström M

Maritha Bäck M

Ingela Hallgren KD

Hakam Alakraa M 
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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00113 3.2.1.3 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2026 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads program för 
ANDTS-förebyggande arbete och översänder det till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig samt att M-KD inom 
Kulturnämnden har avstått från att delta i beslutet. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen. 

Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026.  

Efter att ha beaktat inkomna remissvar godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 
2022-2026 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut.           
               

Ärendet i sin helhet 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna remissvar: 
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Revidering av Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2026 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads program för 
ANDTS-förebyggande arbete och översänder det till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig samt att M-KD inom 
Kulturnämnden har avstått från att delta i beslutet. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen. 

Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026.  

Efter att ha beaktat inkomna remissvar godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 
2022-2026 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut.           
               

Ärendet i sin helhet 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna remissvar: 
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Arbetslivsnämnden 
”Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen på det reviderade programmet för 
ANDTS-förebyggande arbete. Nämnden noterar särskilt att även 
beroendeframkallande spel om pengar (spelberoende) nu föreslås ingå i 
programmet, vilket är mycket viktigt att arbeta med. Arbetslivsnämnden 
rekommenderar Fritids och Folkhälsonämnden att i samverkan med andra 
berörda nämnder utarbeta mer konkreta insatser för att minska detta 
beroende.” 

Grundskolenämnden 
”Grundskolenämnden anser att Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete 2022-2026 är viktigt och att innehållet är relevant och väl 
utformat, och tillstyrker programmet i dess helhet.” 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
”Programmet är i linje med skolans och elevhälsans uppdrag men Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden vill samtidigt påpeka att inga uppgifter utöver de 
som ingår i skolans styrdokument och kursplaner kan göras obligatoriskt ansvar 
för skolorna.” 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
”Individ-och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 
vissa synpunkter; I programmets område 5, under prioriterade insatsområden 
2022-2026 punkt tre, Följa upp behovet av Mini-Maria och utveckla 
verksamhetens förebyggande arbete genom exempelvis föräldrautbildning i 
drogkunskap. Denna punkt föreslås att den tas bort då Mini-Maria är den enda 
verksamhet som omnämns vid sitt specifika enhetsnamn i handlingsplanen 
samt att denna verksamhet inte endast är Borås stads kommunala verksamhet 
utan drivs i samverkan mellan tillhörande kommuner inom Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg som ingår Borås Stad avtal med kommunal huvudman och 
Förvaltningen för Regiongemensam hälso- och sjukvård, Västra 
Götalandsregionen. Förslagsvis kan denna punkt ersättas med; Följa upp 
samordnade insatser/verksamheter och utveckla dessa verksamheters 
förebyggande arbete.”  

Kulturnämnden 
 ”Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remiss; revidering av Borås Stads 
program för ANDTS-förebyggande arbete. M-KD avstår från att delta i 
beslutet.” 

Miljö- och konsumentnämnden 
”Miljöförvaltningen är på flera olika sätt involverade i detta arbete, genom 
bland annat tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande 
produkter, brottsförebyggande arbete och tillsyn över rökfria miljöer såsom till 
exempel skolor. Miljöförvaltningen är också representerad i den drogpolitiska 
ledningsgruppen som leds av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Miljö- och 
konsumentnämnden tillstyrker i stort remissens förslag till revidering av Borås 
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Stads program för ANDTS-förebyggande arbete. Miljö- och 
konsumentnämnden vill framhålla följande av betydelse.  

 Vad gäller den första inriktningen och det prioriterade insatsområdet - 
Utveckla samverkan med krogarna i syfte att försvåra och minska 
narkotikaanvändningen i krogmiljö - vill Miljö- och konsumentnämnden 
belysa följande: Om detta insatsområde framöver ska ingå i nämndens 
arbete är det viktigt att staden tillför resurser så stadens lagstadgade 
uppgifter enligt alkohollagen inte inskränks och ett bra arbete också kan 
göras för att motverka narkotika i krogmiljön.  

 Beträffande den första inriktningen och det prioriterade insatsområdet - 
Utveckla åtgärder för minskat bruk och tillgång till tobaks- och nikotinprodukter. 
Införa rökfria miljöer på kommunala badplatser - vill Miljö- och 
konsumentnämnden framhålla följande: Lag om tobak och liknande 
produkter ger inte stöd för att staden ska kunna begränsa den legala 
marknaden av försäljning av tobak och liknande produkter. Kommuner 
kan inte ta några andra hänsyn än de som uppställs i lag. Dock kan 
samarbete finnas mellan staden och polisen för att minska tillgången till 
illegal tobak och liknande produkter, vilket är ett resurskrävande arbete. 
Miljöförvaltningen föreslår att de olika målen och insatserna i 
programmet kopplas till arbetet med Agenda 2030, genom att balansera 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling.” 

Sociala omsorgsnämnden 
”Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till de inriktningar som anges i 
Borås Stads ANDTS-förebyggande arbete. Nämnden ser särskilt positivs på att 
intensifiera arbetet riktat mot barn och unga samt personer med samsjuklighet i 
for av psykisk ohälsa och beroendesjukdom. Vidare är det positivt att 
programmet ser samarbete som en styrka och uppmanar till ett samlat ansvar.”  

Tekniska nämnden 
 ”Arbetet med ANDTS-förebyggande åtgärder är en viktig fråga för Borås Stad 
med berör i begränsad utsträckning Tekniska nämndens uppdrag. Tekniska 
nämnden avstår från att yttra sig över remissen.” 

Vård- och äldrenämnden 
”Vård- och äldrenämnden ser positivt på revideringen av Borås Stads program 
för ANDTS-förebyggande arbete men har följande synpunkter: 

 I programmet anges att Borås Stad ska ”Kompetensutveckla professioner som 
möter äldre (t. ex. äldreomsorg och hemtjänst) för att upptäcka riskbruk av alkohol 
hos äldre.” Vård- och äldrenämnden anser formuleringen ”(t. ex. 
äldreomsorg och hemtjänst)” bör styrkas eftersom det omfattas av 
”professioner som möter äldre”, som är ett vidare begrepp.  

 Vidare bör Vård- och äldrenämnden själv avgöra vilka professioner som 
behöver denna kompetensutveckling utifrån behov, organisation, 
förutsättningar och samverkan med andra förvaltningar.  
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Stads program för ANDTS-förebyggande arbete. Miljö- och 
konsumentnämnden vill framhålla följande av betydelse.  

 Vad gäller den första inriktningen och det prioriterade insatsområdet - 
Utveckla samverkan med krogarna i syfte att försvåra och minska 
narkotikaanvändningen i krogmiljö - vill Miljö- och konsumentnämnden 
belysa följande: Om detta insatsområde framöver ska ingå i nämndens 
arbete är det viktigt att staden tillför resurser så stadens lagstadgade 
uppgifter enligt alkohollagen inte inskränks och ett bra arbete också kan 
göras för att motverka narkotika i krogmiljön.  

 Beträffande den första inriktningen och det prioriterade insatsområdet - 
Utveckla åtgärder för minskat bruk och tillgång till tobaks- och nikotinprodukter. 
Införa rökfria miljöer på kommunala badplatser - vill Miljö- och 
konsumentnämnden framhålla följande: Lag om tobak och liknande 
produkter ger inte stöd för att staden ska kunna begränsa den legala 
marknaden av försäljning av tobak och liknande produkter. Kommuner 
kan inte ta några andra hänsyn än de som uppställs i lag. Dock kan 
samarbete finnas mellan staden och polisen för att minska tillgången till 
illegal tobak och liknande produkter, vilket är ett resurskrävande arbete. 
Miljöförvaltningen föreslår att de olika målen och insatserna i 
programmet kopplas till arbetet med Agenda 2030, genom att balansera 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling.” 

Sociala omsorgsnämnden 
”Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till de inriktningar som anges i 
Borås Stads ANDTS-förebyggande arbete. Nämnden ser särskilt positivs på att 
intensifiera arbetet riktat mot barn och unga samt personer med samsjuklighet i 
for av psykisk ohälsa och beroendesjukdom. Vidare är det positivt att 
programmet ser samarbete som en styrka och uppmanar till ett samlat ansvar.”  

Tekniska nämnden 
 ”Arbetet med ANDTS-förebyggande åtgärder är en viktig fråga för Borås Stad 
med berör i begränsad utsträckning Tekniska nämndens uppdrag. Tekniska 
nämnden avstår från att yttra sig över remissen.” 

Vård- och äldrenämnden 
”Vård- och äldrenämnden ser positivt på revideringen av Borås Stads program 
för ANDTS-förebyggande arbete men har följande synpunkter: 

 I programmet anges att Borås Stad ska ”Kompetensutveckla professioner som 
möter äldre (t. ex. äldreomsorg och hemtjänst) för att upptäcka riskbruk av alkohol 
hos äldre.” Vård- och äldrenämnden anser formuleringen ”(t. ex. 
äldreomsorg och hemtjänst)” bör styrkas eftersom det omfattas av 
”professioner som möter äldre”, som är ett vidare begrepp.  

 Vidare bör Vård- och äldrenämnden själv avgöra vilka professioner som 
behöver denna kompetensutveckling utifrån behov, organisation, 
förutsättningar och samverkan med andra förvaltningar.  
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Vård- och äldrenämnden anser att de uppföljningar som åligger nämnder och 
bolag att redovisa, bör kunna redovisas i redan befintliga uppföljningar, till 
exempel årsredovisningen. Det behövs god information, framförhållning och 
systematik i uppföljningsarbetet. Uppföljningarna behöver vidare vara enkla 
och inte medföra ytterligare administration.” 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
”Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tackar för möjligheten att svara på 
remissen avseende revidering av Borås Stads program för ANDTS-
förebyggande arbete, men väljer att avstå från att svara. Nämnden är positiva till 
och uppmuntrar Borås stads breda anlag i det ANDTS-förbyggande arbetet, att 
det utgår från den nationella politiken samt att det anpassas efter lokala 
förhållanden.” 

Polisen lokalpolisområde Borås Stad 
”LPO Borås har tagit del av förslag till revidering av Borås Stads program för 
ANDTS-förebyggande arbete samt tillhörande beslut. Missiv m.m. LPO Borås 
har inga synpunkter.” 

Högskolan i Borås 
”Högskolan i Borås anser att det är viktiga prioriterade insatsområden som lyfts 
fram i programmet och då särskilt riktade mot målgrupp unga vuxna. I övrigt 
lämnas remissen utan ytterligare synpunkter.” 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 
                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00870 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan Investering Makrillen Parkeringshus 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås kommuns Parkerings ABs nybyggnation av parkeringshus Makrillen, till 
en budgeterad nettoinvestering på 81 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.            

Sammanfattning 
Borås kommuns Parkerings AB avser att uppföra ett parkeringshus på 
Makrillen 11 i ett projekt som sker i samverkan med Lidl. Borås kommuns 
Parkerings ABs styrelse har beslutat om investeringen den 8 november 2021 
och har inkommit med en framställan. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen i en ny 
parkeringsanläggning påverkar bolagets ekonomi och finansiella ställning. 
Investeringen ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig utifrån stadens 
stadsutveckling de kommande åren. Inom en tioårs period planeras för att  
1090 markparkeringsplatser ska bebyggas och detta förutsätter att framtida 
parkeringsbehov tillgodoses genom nya yt-effektiva och hållbara 
parkeringsanläggningar. 

Ärendet i sin helhet 
Borås kommuns Parkerings AB avser att uppföra ett parkeringshus på 
Makrillen 11 i ett projekt som sker i samverkan med Lidl. Borås kommuns 
Parkerings ABs styrelse har beslutat om investeringen den 8 november 2021 
och har inkommit med en framställan. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Projektet avser ett parkeringshus på Makrillen 11 och projektet genomförs i 
samverkan med Lidl. Borås Stad har för avsikt att dels överlåta en blivande 
fastighet 2D till Lidl avseende handel/livsmedelsbutik med ett parkeringsplan, 
dels överlåta en blivande 3D fastighet till Borås kommuns Parkerings AB i tre 
plan avseende parkeringsanläggning. Projektet håller sig inom befintlig 
detaljplan och parterna har en gemensam markanvisning för tomten. 

Nr 26
Framställan Investering Makrillen Parkeringshus
2022-02-21 Dnr KS 2021-00870 1.2.4.0 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00870 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan Investering Makrillen Parkeringshus 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås kommuns Parkerings ABs nybyggnation av parkeringshus Makrillen, till 
en budgeterad nettoinvestering på 81 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.            

Sammanfattning 
Borås kommuns Parkerings AB avser att uppföra ett parkeringshus på 
Makrillen 11 i ett projekt som sker i samverkan med Lidl. Borås kommuns 
Parkerings ABs styrelse har beslutat om investeringen den 8 november 2021 
och har inkommit med en framställan. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen i en ny 
parkeringsanläggning påverkar bolagets ekonomi och finansiella ställning. 
Investeringen ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig utifrån stadens 
stadsutveckling de kommande åren. Inom en tioårs period planeras för att  
1090 markparkeringsplatser ska bebyggas och detta förutsätter att framtida 
parkeringsbehov tillgodoses genom nya yt-effektiva och hållbara 
parkeringsanläggningar. 

Ärendet i sin helhet 
Borås kommuns Parkerings AB avser att uppföra ett parkeringshus på 
Makrillen 11 i ett projekt som sker i samverkan med Lidl. Borås kommuns 
Parkerings ABs styrelse har beslutat om investeringen den 8 november 2021 
och har inkommit med en framställan. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Projektet avser ett parkeringshus på Makrillen 11 och projektet genomförs i 
samverkan med Lidl. Borås Stad har för avsikt att dels överlåta en blivande 
fastighet 2D till Lidl avseende handel/livsmedelsbutik med ett parkeringsplan, 
dels överlåta en blivande 3D fastighet till Borås kommuns Parkerings AB i tre 
plan avseende parkeringsanläggning. Projektet håller sig inom befintlig 
detaljplan och parterna har en gemensam markanvisning för tomten. 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Parkeringshuset innebär 164 parkeringsplatser på tre våningar och det är 75 st 
fler parkeringsplatser i jämförelse med vad som finns idag på marken som 
bolaget arrenderar från Borås Stad. Lidl kommer utöver detta ha 24 
parkeringsplatser utanför butik samt en våning med 43 parkeringsplatser, dessa 
platser är endast tillgängliga för korttidsparkering i samband med besök på Lidl 
(max 1 timme).  

Bolaget planerar att genomföra projektet genom en entreprenadupphandling 
med start under första halvåret 2022. 

Bolagets kalkyl är baserad på budgeterade prisregleringar för parkering, det egna 
kapitalet samt prognos för tillgängliga parkeringsköpsmedel. Bolaget har gjort 
en extern förhandsvärdering av anläggningen och förhandsvärderingen 
förevisar en risk för nedskrivning motsvarande 30 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen noterar att kalkylen för projektet visar på en hög kostnad per 
parkeringsplats i jämförelse med den senast uppförda parkeringsanläggningen. 
Kostnad per parkeringsplats uppgår till 489 000 kronor och kan jämföras med 
kostnaden per parkeringsplats i Vulkanus som är 315 000 kronor. Skillnaden i 
kostnad förklaras enligt uppgift från bolaget av att Makrillen har en markyta 
som inte kan nyttjas lika effektivt som markytan för Vulkanus. Det är ca 20 % 
av ytan i Makrillen som tas i anspråk av ramp och körytor och därmed inte kan 
användas till parkering. Dessutom förväntas byggkostnaderna bli högre på 
grund av högre materialkostnader mm. Kommunstyrelsen ser att bolagets kalkyl 
för investeringen är baserad på budgeterad prisreglering. För projektets 
finansiering och utifrån gällande konkurrenssituation förutsätter 
Kommunstyrelsen att bolaget har marknadsmässig prissättning som grund samt 
att olika kostnadsposter i projektet ses över. 

Borås kommuns Parkerings AB har historiskt lämnat koncernbidrag 
motsvarande i stort sett hela det årliga ekonomiska resultatet och en 
konsekvens av detta är att bolaget idag har ett begränsat eget kapital. Med 
anledning av projektets storlek och risken för en stor nedskrivning är en 
förutsättning för att investeringen ska genomföras att Borås kommuns 
Parkering AB i fortsättningen inte lämnar koncernbidrag. Genom att bolaget 
nyttjar tillgängliga parkeringsköpsmedel samt tillåts behålla genererade 
vinstmedel kommande år bedömer Kommunstyrelsen att bolaget klarar 
nedskrivningsbehovet för projektet när detta är färdigställt. Kommunstyrelsen 
bedömer inte att ett aktieägartillskott behövs.  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen i en ny 
parkeringsanläggning påverkar bolagets ekonomi och finansiella ställning. 
Investeringen ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig utifrån stadens 
stadsutveckling de kommande åren. Inom en tioårs period planeras för att  
1090 markparkeringsplatser ska bebyggas och detta förutsätter att framtida 
parkeringsbehov tillgodoses genom nya yt-effektiva och hållbara 
parkeringsanläggningar. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 
1. Framställan Investering Makrillen Parkeringshus, Borås kommuns Parkerings 
AB, 2021-11-09   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås kommuns Parkerings AB 
2. birgitta.b.neugebauer@boras.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 
1. Framställan Investering Makrillen Parkeringshus, Borås kommuns Parkerings 
AB, 2021-11-09   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås kommuns Parkerings AB 
2. birgitta.b.neugebauer@boras.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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   Bilaga 1. 
 
 
Makrillen parkeringshus en investering för framtiden! 
 
Det kommer verkligen att behövas ett parkeringshus när alla nedan projekt blir 
verklighet. Alla är i slutfasen i planering och alla kommer sannolikt bli av. 
 
Borås växer med såväl boråsare, bostäder som nya företag. I takt med att 
staden växer kommer många områden, strukturer, gatunät etc. också att 
omvandlas.  
Övergripande beslut, såsom utbyggnadsstrategin, anger att bl.a. innerstaden ska 
växa med fler bostäder och urbana stråken kommer få ökad kraft. 
Stadsbyggnadsvisionen om Viskans Park länkar samman staden och kortar 
avstånden och gör staden och delområden mer attraktiva. 
 

Just pågår nu flera projekt i den västra delen av Borås Centrum. Kvartersstaden i 
Borås har fram tills nu slutat vid Viskan, men med de projekt som är på gång 
kommer kvartersstaden att ta klivet över ån. Vid kv. Morfeus (vid Knalletorget) 
planeras för ca 100 nya bostäder, Viskaholms kvarteret planläggs för omvandling 
till nya stadskvarter med fler hundra bostäder(-127 p-platser*) Inom 
Pulsenområdet ( -146 p-platser + pulsens egna*) pågår skiss- och visionsarbete 
för utveckling av området och Horngäddan/Brodalsområdet (-374 p platser*) är i 
slutfasen av planläggning för ett s.k. rättscentrum med Kriminalvård, 
Polismyndighet och Tingsrätt. Inom radie på ca 400 m från kv. Makrillen och 
Brodal kommer inom 10 år huvuddelen av Borås kommande stadsutveckling att 
ske. Lägg därtill hela stationsområdets omvandling när den nya järnvägen 
kommer. Mycket fler bostäder, fler arbetsplatser kommer öka behovet av att 
såväl hushålla med marken, genom att bl.a. bygga mer på höjden.  

Såväl dagens parkeringsbehov som framtida parkeringsbehov behöver 
tillgodoses på ett effektivt och hållbart sätt parallellt med att staden växer.  

(*647 st egna  parkeringsplatser samt ca 200 st externa parkeringsplatser är 
planerade att bebyggas inom ovan beskrivning) 

  
20211105 
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Förhandsvärde 3 D Makrillen 11
 Borås Alternativ 1 2 procent hyreshöjning
 2021-10-01
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Förhandsvärde 3 D Makrillen 11
 Borås Alternativ 1 2 procent hyreshöjning
 2021-10-01

FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS Kortfattat värdeutlåtande

Objekt nr 0
Beteckning Förhandsvärde 3 D Makrillen 11
Adress Kyrkängsgatan  
Område Centrum
Kommun Borås
Tomtareal
Värdetidpunkt
Datum
Besiktningsdatum
Taxeringsvärde, tkr

  Bedömd total intäkt och därav kontrakterad intäkt, tkr

  Uthyrbar area och aktuell vakans, m²

Större lokalhyresgäster Area m²
Månadstillstånd 164
Beläggning dag 1
Beläggning dag 1

Antaganden/bedömningar   Hyresnivåer, kr/m²

Långsiktig vakans/hyresrisk lokaler 4,78 %
Kalkylränta 7,87 %
Direktavkastningskrav totalt 5,75 %
   -bostäder
   -lokaler 5,75 %
Driftkostnad, kr/m²
Periodiskt underhåll, kr/m²
Värdepåverkan av tillägg/avdrag, kr

 FÖRHANDSVÄRDE
 Förhandsvärdet för rubricerat objekt vid värdetidpunkten oktober 2021 bedöms till

Newsec Advice AB  Uthyrbar area, m² 0
 Marknadsvärde, kr/plats 234 756

 Första årets driftnetto/marknadsvärde 5,7%
 Marknadsvärde/marknadshyra 13,7

Leif Johansson Henrik Roderhult  Marknadsvärde/taxeringsvärde 1,6
Director Valuation Reginal Director, MRICS  WAULT 1,5

Ej besiktigad
23 600

0
0

38,5 Mkr

2021-10-01

3 112 m²
okt-2021

Bostäder
Vakant area 0 0 0 0

Uthyrd area 0 0 0 0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Bostäder

Utgående hyra
Bedömd hyra

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bedömd intäkt -70 -143 2 778 2 833 2 890 2 948 3 007 3 067 3 128 3 191

Kontrakterad intäkt 1 402 2 860 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

FÖRHANDSVÄRDE
Förhandsvärdet för rubricerat objekt vid värdetidpunkten oktober 2021 bedöms till 38,5 Mkr
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FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS Fastighetsdatablad

    Värdetidpunkt
Beteckning Förhandsvärde 3 D Makrillen 11     Kalkylen utförd av
Adress Kyrkängsgatan     Datum
Område Centrum     Besiktningsdatum
Kommun Borås
Län Västra Götaland     Tomtareal

 Taxeringsinformation

Värdeår  2021

Mark Skattesats        kr/m²
Lokaler 8 300 1,0 % 0
Summa 8 300 #DIV/0!

 Äganderätt

 Lokalslag

m² andel m² andel tkr kr/m² tkr kr/m² tkr kr/m² tkr kr/m²
Summa 0 #DIV/0! 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal kontrakt/platser Antal kontrakt/platser

P-platser 166 0 2 679 16 138 2 679 16 138 0 0 2 679 16 138
Ej area 1 0 125 125 000 125 125 000 0 0 125 125 000
Summa - - - - 2 804 #DIV/0! 2 804 #DIV/0! 0 0 2 804 0

*) Exkl tillägg och fastighetsskatt. För p-platser, garageplatser och ej area anges hyran per plats.

Uthyrbar area Därav vakant Utgående hyra*) Bedömd hyra*) Bedömd hyra*) Bedömd hyra*)
Vakant Marknadshyra

Typkod  324, hyreshusenhet, parkeringshus/garage

2021-10-01

2021-10-01
Ej besiktigad

3 112 m²

Taxeringsvärde, tkr Fastighetsskatt/avgift

Uthyrbar area Uthyrt

23 600

Totalt
15 300
15 300

Leif Johansson

Byggnad
23 600

kr
236 000
236 000

Uppdrag och syfte
Av Borås Kommuns Parkeringsaktiebolag har Newsec Advice AB erhållit uppdraget att bedöma marknadsvärdet för 3 D fastighet Makrillen 7, Borås 
upplåten med äganderätt. I bottenplan kommer att finnas en Lidlbutik samt ovanpå detta 164 parkeringsplatser som omfattas av värdebedömningen. 
Värderingssyfte är intern användning.

Värderingsstandard och förutsättningar
Värderingen är utförd enligt IVS och RICS standard. Uppdraget har utförts av värderare som agerar oberoende och med fullgod kompetens och 
marknadskännedom för att utföra uppdraget. För uppdraget gäller värderingsförutsättningar samt villkor enligt bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” 
om ej annat anges i denna rapport. Med Förhandsvärde menas att objektet hade varit färdigställt och inflyttat per värdetidpunkten. Inga kostnader för
uppförandet ligger i kalkylerna vilka skall dras utav vid en eventuell lönsamhetsbedömning.

Underlag
Hyresintäkter, kostnader, areor samt övrig information är erhållen från uppdragsgivaren och ligger till grund för värderingen. Närmare kontroll av dessa 
har inte gjorts utöver en allmän rimlighetskontroll.

Värderingsmetod
Värdet är bedömt utifrån marknadsanalys och nuvärdesberäkning av kassaflödesanalys.

Antaganden
Hyresnivån baseras år 1 på erhållen kalkyl vad gäller intäkter Alternativ 1 med intäkter om ca 2 800 tkr/år vilket bedöms som rimligt utifrån upprättade 
detaljkalkyler.
Kostnaderna har uppskattats med hjälp av erhållen kalkyl från uppdragsgivaren och erfarenhet från andra projekt och uppgår till 9 procent av intäkterna.
Med utgångspunkt för erhållen information avseende intäkter och kostnader bedöms avkastningskravet till 5,75 %.
Schablonmässigt har en vakans om 5 procent bedömts.
Taxeringsvärde är uppskattat utifrån taxeringsvärde per plats för Vulkanus 7.

Värdebedömning
Antagen hyresutveckling 100 procent av Kpi, dvs 2 procent per år.

Förhandsvärde per värdetidpunkten bedöms till 38 500 000 kr (38,5 Mkr) vilket motsvarar ca 235 000 kr/plats..
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FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS Kassaflödesprognos / nuvärdeberäkning

Q3-Q4
10 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Inflationsantagande 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Lokaler: andel löpande kontrakt 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vakansgrad/hyresrisk lokaler 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
INTÄKTER (kr/m² år 1) (initialt 0%)

Lokaler (0) 1 402 2 860 2 917 2 976 3 035 3 096 3 158 3 221 3 285 3 351 3 418
Tillägg fastighetsskatt (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg värme, övrigt (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakans, hyresförlust (0) -70 -143 -139 -142 -145 -148 -151 -154 -157 -160 -163
Avgår, tillkommer (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa intäkter, tkr (0) 1 332 2 717 2 778 2 833 2 890 2 948 3 007 3 067 3 128 3 191 3 255
KOSTNADER (kr/m² år 1)
Driftkostnad (0) 126 257 263 268 273 279 284 290 296 302 308
Fastighetsskatt lokaler (0) 118 250 250 250 266 266 266 282 282 282 299
Tomträttsavgäld (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader, tkr (0) 244 508 513 518 539 544 550 572 578 584 607
Driftnetto, tkr (0) 1 088 2 209 2 265 2 315 2 351 2 403 2 457 2 495 2 551 2 607 2 648
Avgår, tillkommer 
Investering
Förväntat kassaflöde, tkr 1 088 2 209 2 265 2 315 2 351 2 403 2 457 2 495 2 551 2 607 2 648

  
Kalkylränta 7,9%
Direktavkastning sista årets netto 5,75%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restvärde slutet år 10, tkr 46 047
Nuvärde restvärde år 10, tkr 22 430
Nuvärde årliga driftnetton år 1-10, tkr 16 029
Värdepåverkan av tillägg/avdrag, tkr 0
Värdepåverkan av byggrätt, tkr

#REF! 0
Avrundning 41

 MARKNADSVÄRDE 38 500 000 kr 

Värdetidpunkt
Besiktningsdatum Ej besiktigad
 Uthyrbar area
 Marknadsvärde, kr/plats
 Första årets driftnetto/marknadsvärde 5,7%
 Marknadsvärde/första årets hyra
 Marknadsvärde/marknadshyra
 Taxeringsvärde, tkr
 Marknadsvärde/taxeringsvärde  Diagram: Driftnetto och kassaflöde

Newsec Advice AB

13,7
23 600

1,6

okt-2021

0 m²
234 756

14,5

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
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Hyreslista

 Kontraktnr Hyresgäst Lokaltyp Area m² Löptid Löptid Bas- Index Bas
(antal lgh) (enheter) fr o m t o m hyra % index tkr kr/m² kr/m² ind-% f-skatt övrigt

Månadstillstånd P-platser 164 okt-21 dec-22 587 100 344,08 587 3 577 3 577 100
940 kr/plats/månad (3 577)

Beläggning dag P-platser 1 okt-21 dec-22 1 559 100 344,08 1 559 1 558 656 1 558 656 100
(1 558 656)

Beläggning kväll/helg P-platser 1 okt-21 dec-22 534 100 344,08 534 533 722 533 722 100
(533 722)

Elintäkter Ej area 1 okt-21 dec-22 125 100 344,08 125 125 000 125 000 100
(125 000)

Aktuell hyra Bedömd hyra Tillägg

FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS
Kyrkängsgatan 2021

Belopp i tkr om inget annat anges
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FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS Foton 

Foto bredd
1 i bredd  - 17 cm
2 i bredd 8,25 cm
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FÖRHANDSVÄRDE 3 D MAKRILLEN 11, BORÅS Karta 

Översiktskarta
Cropper 650 px x 450 px

Bredd 17,2 x 11,9 cm

          Karta med fastighetsgräns

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens
undersök-ningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer,mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska
komponenter.

5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av
värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid
värderings-tidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i
utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett
scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värde-
bedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet
skall återges.

2017-01-08 Ver 3

1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och
övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från
Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och
byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning
än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart
beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte
belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller
andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens
rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte
belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte
är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats

från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter
som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes
ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara
korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän
rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av
relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp
dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/
ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga
myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i
utlåtandet.

3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering
eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighets-strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
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3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens
undersök-ningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer,mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska
komponenter.

5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av
värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid
värderings-tidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i
utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett
scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värde-
bedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet
skall återges.

2017-01-08 Ver 3

1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och
övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från
Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och
byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning
än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart
beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte
belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller
andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens
rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte
belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte
är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats

från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter
som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes
ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara
korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän
rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av
relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp
dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/
ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga
myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i
utlåtandet.

3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering
eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighets-strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
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Investeringskostnad    Bilaga 3. 
 
 
Makrillen Parkeringshus 3d fastighet ovan på Lidl affär som är 2d 
 
Beräknas till en investeringskostnad för  
Borås kommuns Parkerings AB på 81mkr. 
 
 
Bolaget kommer ansöka om både solcellsstöd samt miljöklivs pengar under 
projektet, med dagens bestämmelser skulle detta innebära 1,6 mkr i bidrag. 
Dessa är ej inkluderade i ovan belopp. 
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Investeringskostnad    Bilaga 3. 
 
 
Makrillen Parkeringshus 3d fastighet ovan på Lidl affär som är 2d 
 
Beräknas till en investeringskostnad för  
Borås kommuns Parkerings AB på 81mkr. 
 
 
Bolaget kommer ansöka om både solcellsstöd samt miljöklivs pengar under 
projektet, med dagens bestämmelser skulle detta innebära 1,6 mkr i bidrag. 
Dessa är ej inkluderade i ovan belopp. 
 

 

 

 
 
 
Kreditlimit 2022 – 2024   Bilaga 4 
tkr 
 

 

                                  2022                                         2023                                 

2024 

 

Kreditlimiten är idag 150 000 tkr  

Kreditlimiten behöver höjas under 2023  

 

 20211105 

FINANSNETTO
Ing. skuld 95 000 -           133 040 -         210 040 -            
Tillf. Likvida medel 3 000              3 000              3 000                
Investeringar 41 040 -           80 000 -           40 000 -              

133 040 -         210 040 -         247 040 -            
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Projekt Makrillen 
Birgitta Neugebauer                   Bilaga 5.

Investering för framtidens levande stad!    
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Lidl i botten med en huvudentré samt infart till 
vårt  parkeringsanläggning  

 Inom befintlig detaljplan
 164 egna p platser
 Solceller på tak
 Sprinkler
 Port- lås nattetid
 Lastintag

Entre P 
hus

Flytt 
av GC 
bana

Vi vill 
behålla 
6 träd 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

B 724

Lidl parkeringsplan 
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Parkerings bolaget  vån 3 - 5, 164 p - platser 
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Våning 4  förberett för elladdning
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Vån 5 elladdning på alla platser
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Solceller på tak. Option hela taken önskvärt.



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

 B 729

Detaljritning port! 
Skjutbar åt sidan utan mittenpelare och sväng
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Detaljritning trapphus/hiss Parkeringsautomat
Parkeringsautomat
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Hänsyn mot granne vi bygger nära intill. 
Önskemål att kunna behålla sin digitala reklamskylt. 
Vi bygger ej igen något fönster eller ventilationsuttag
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Makrillen – kunderbjudandet:
förutom livsmedelbutik i botten

Service
• 54 st Laddplatser
• En parkeringsautomat
• Betalning i med tfn
• 12 breda p platser
• 1 HKP
• Låst garage
• Solceller 54 000kwh

– Fasta platser
– Timparkering
– Periodbiljetter

Tryggt & Säkerhet
• Port
• Parakey- Digital nyckel
• Sprinkler
• Ljust runt och bakom 

parkeringshus
• Gång och cykelbanan säker
• Ljus utmed GC bana
• 6 st Träd önskar vi blir kvar
• Tryggt övergångställe
• Säkrad leveransplacering
• Glaspartier i trapphus och hiss
• Belysning som ej släcks
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00588 3.6.8.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nya isytor i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som 
förutsatts i avsiktsförklaringen. 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i 
Borås godkänns. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kr uppgår till max 5%. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD). 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 

 

. 

Ärendet i sin helhet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. År 2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en förstudie kring lokalisering av ny 
ishall och möjligheten att alternativ driftform prövas. Fritids- och 
folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny ishall med två isytor.  

Lokalförsörjningsnämnden har nu utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring med 
tillhörande hyresavtal. Både avsiktsförklaring och hyresavtal bygger på de 
förutsättningar som låg till grund för ärendets framtagande och på den förstudie 
som tidigare har gjorts om nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsnämnden tar 
ansvar för upphandling av de nya isytorna, enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling). När upphandlingen är klar överlämnas densamma till 
fastighetsägaren, som i sin tur tar ansvar för genomförande. I avsiktsförklaring 

Nr 27
Nya isytor i Borås 
2022-02-21 Dnr KS 2021-00588 3.6.8.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

och hyresavtal finns hyreskostnaden, exklusive drift- och underhållskostnader 
samt en överenskommen övre gräns för investeringen. Om investeringen 
överstiger den överenskomna summan behövs ett nytt ställningstagande i 
ärendet. Fritids- och folkhälsonämnden återkommer om drifts- och 
underhållskostnader när upphandlingen är klar.  

Huvudinriktningen för den nya ishallen är främst att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Ytorna omfattar två fullstora isytor där en är anpassad 
för att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare 
med kapacitet för ca 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna 
användas året om. Erforderlig mängd omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. 
tränare, domare och kansli finns i byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms 
en gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna och gör det möjligt 
för kafé i föreningarnas regi. Det kommer även finnas en sal på 210 kvm som är 
tänkt att användas för gymnastik- och dansträning. Man tränar koreografi, dans 
och hopp utan skridskor. Det är också denna sal som finns till handa för den 
fysträning som ingår i deras träning.  

Projektering planeras till våren 2022. Byggstart vintern 2022/23 med preliminär 
inflyttning våren 2024. Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för 
ändamålet. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på att fastighetsägaren är 
frivilligt skattskyldig och därmed kan Borås Stad, som hyresgäst, endast hyra ut i 
andrahand eller andra evenemang till momspliktiga verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Avsiktsförklaring 
4. Avtalsförslag   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Ås Härads Kilsund AB 
 
 
 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

    

Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Nya isytor i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som 
förutsatts i avsiktsförklaringen. 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i 
Borås godkänns. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kr uppgår till max 5%. 

Fritids- och folkhälsonämnden får uppdraget att utreda var en multiarena för 
isidrotter kan förläggas. 

Ärendet i sin helhet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. År 2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en förstudie kring lokalisering av ny 
ishall och möjligheten att alternativ driftform prövas. Fritids- och 
folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny ishall med två isytor.  

Lokalförsörjningsnämnden har nu utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring med 
tillhörande hyresavtal. Både avsiktsförklaring och hyresavtal bygger på de 
förutsättningar som låg till grund för ärendets framtagande och på den förstudie 
som tidigare har gjorts om nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsnämnden tar 
ansvar för upphandling av de nya isytorna, enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling). När upphandlingen är klar överlämnas densamma till 
fastighetsägaren, som i sin tur tar ansvar för genomförande. I avsiktsförklaring 
och hyresavtal finns hyreskostnaden, exklusive drift- och underhållskostnader 
samt en överenskommen övre gräns för investeringen. Om investeringen 
överstiger den överenskomna summan behövs ett nytt ställningstagande i 
ärendet. Fritids- och folkhälsonämnden återkommer om drifts- och 
underhållskostnader när upphandlingen är klar.  

Huvudinriktningen för den nya ishallen är främst att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Ytorna omfattar två fullstora isytor där en är anpassad 
för att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare 
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Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Nya isytor i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som 
förutsatts i avsiktsförklaringen. 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i 
Borås godkänns. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kr uppgår till max 5%. 

Fritids- och folkhälsonämnden får uppdraget att utreda var en multiarena för 
isidrotter kan förläggas. 

Ärendet i sin helhet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. År 2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en förstudie kring lokalisering av ny 
ishall och möjligheten att alternativ driftform prövas. Fritids- och 
folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny ishall med två isytor.  

Lokalförsörjningsnämnden har nu utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring med 
tillhörande hyresavtal. Både avsiktsförklaring och hyresavtal bygger på de 
förutsättningar som låg till grund för ärendets framtagande och på den förstudie 
som tidigare har gjorts om nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsnämnden tar 
ansvar för upphandling av de nya isytorna, enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling). När upphandlingen är klar överlämnas densamma till 
fastighetsägaren, som i sin tur tar ansvar för genomförande. I avsiktsförklaring 
och hyresavtal finns hyreskostnaden, exklusive drift- och underhållskostnader 
samt en överenskommen övre gräns för investeringen. Om investeringen 
överstiger den överenskomna summan behövs ett nytt ställningstagande i 
ärendet. Fritids- och folkhälsonämnden återkommer om drifts- och 
underhållskostnader när upphandlingen är klar.  

Huvudinriktningen för den nya ishallen är främst att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Ytorna omfattar två fullstora isytor där en är anpassad 
för att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

med kapacitet för ca 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna 
användas året om. Erforderlig mängd omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. 
tränare, domare och kansli finns i byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms 
en gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna och gör det möjligt 
för kafé i föreningarnas regi. Det kommer även finnas en sal på 210 kvm som är 
tänkt att användas för gymnastik- och dansträning. Man tränar koreografi, dans 
och hopp utan skridskor. Det är också denna sal som finns till handa för den 
fysträning som ingår i deras träning.  

Projektering planeras till våren 2022. Byggstart vintern 2022/23 med preliminär 
inflyttning våren 2024. Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för 
ändamålet. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på att fastighetsägaren är 
frivilligt skattskyldig och därmed kan Borås Stad, som hyresgäst, endast hyra ut i 
andrahand eller andra evenemang till momspliktiga verksamheter.  

Fortsatt utredningsarbete 
Det framgår i underlaget från Fritids- och folkhälsonämnden att de 
tillkommande isbanorna tillsammans med isytor i nuvarande ishall endast täcker 
behovet för de föreningar som för nuvarande bedriver sin verksamhet i ishallen. 
Nämnden behöver därför fortsätta utreda var ytterligare en isyta kan förläggas. 
Denna isyta är tänkt att möjliggöra för fler idrotter att utvecklas i Borås, såsom 
skridskoåkning, long och short track, samt andra sporter som kräver is. Med en 
multiarena för isidrotter skulle fler tider för allmänhetens åkning också kunna 
tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Avsiktsförklaring 
4. Avtalsförslag   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Ås Härads Kilsund AB 
 
Moderaterna    
 
Annette Carlson  
Martin Nilsson 
Lars-Gunnar Comén 
Hasse Ikävalko   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

 Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 
förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

 

Protokollsanteckning  
Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) lämnar in en 
protokollsanteckning, se bilaga 2.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 
”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 
till alternativ driftsform prövas.” 

Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 
som ligger till grund för framställan.  

Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 
i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 
nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 
fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 
byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 
övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 
detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 
aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 
annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 
investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 
investeringsbehov.  

I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 
så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 
Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
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Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

 Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 
förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

 

Protokollsanteckning  
Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) lämnar in en 
protokollsanteckning, se bilaga 2.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 
”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 
till alternativ driftsform prövas.” 

Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 
som ligger till grund för framställan.  

Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 
i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 
nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 
fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 
byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 
övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 
detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 
aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 
annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 
investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 
investeringsbehov.  

I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 
så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 
Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
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2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 
ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 
tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 
förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 
principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  

En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  

Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  

               

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 

Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 

Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 

Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 

 

Förslag och yrkanden 
 
Beslutsgång 1 
Mitt S-samverkan genom ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår Fritids- och 
folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 
 

Ordförande Håkan Eriksson (C) finner att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag.  

 

Beslutsgång 2 

Moderaterna genom Annette Nordström (M) har inkommit med ett 
tilläggsförslag, se bilaga 3. 

 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på att tilläggsförslaget ska avslås. 
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Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till ordförande Håkan Erikssons 
(C) förslag och dels till Moderaternas genom Annette Nordströms (M) 
tilläggsförslag och finner att Håkan Erikssons (C) avslagsyrkande har bifallits. 
Votering begärs.     
 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Moderaternas genom 
Annette Nordströms (M) tilläggsförslag röstar ja och den som bifaller 
ordförande Håkan Erikssons (C) förslag röstar nej. Vinner ja har Moderaternas 
tilläggsförslag bifallits.     

 

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Annette Nordström (M) och Maritha Bäck (M) 
samt nej av Håkan Eriksson (C), Magnus Sjödahl (KD), Christer Lundberg (S), 
Samir Karamovic (S), Mona Nordqvist (S), Ronny Svensson (L) och Jan 
Nilsson (SD). 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.    

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-06-24. 
 
Rätt utdraget intygar: 
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Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till ordförande Håkan Erikssons 
(C) förslag och dels till Moderaternas genom Annette Nordströms (M) 
tilläggsförslag och finner att Håkan Erikssons (C) avslagsyrkande har bifallits. 
Votering begärs.     
 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Moderaternas genom 
Annette Nordströms (M) tilläggsförslag röstar ja och den som bifaller 
ordförande Håkan Erikssons (C) förslag röstar nej. Vinner ja har Moderaternas 
tilläggsförslag bifallits.     

 

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Annette Nordström (M) och Maritha Bäck (M) 
samt nej av Håkan Eriksson (C), Magnus Sjödahl (KD), Christer Lundberg (S), 
Samir Karamovic (S), Mona Nordqvist (S), Ronny Svensson (L) och Jan 
Nilsson (SD). 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.    

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-06-24. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 

 

 
 

Ny ishallsanläggning –  
Ås Härads Arena  

Borås 
 

Förslag på teknisk lösning samt energiberäkning 
 

27 Maj 2020 
 
 

Författare: 
 

Jörgen Rogstam, Cajus Grönqvist, Simon Bolteau, Yingrui Hao 
 

 
EKA - Energi & Kylanalys AB   
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport har analyserat kyl- och värmebehoven för ishallsverksamheten i den planerade Ås Härads 
Arena. Utöver två ishallar så ska ishallsverksamheten även bestå av övriga tillhörande utrymmen som 
omklädningsrum, kontor, gym, etc. 

Syftet med rapporten har varit att utreda i vilken utsträckning en modern kyl- och 
värmeproduktionsanläggning kan täcka ishallsverksamhetens värmebehov med återvunnen värme från 
kylsystemet, samt hur mycket tillgänglig värme som finns för att täcka den planerade övriga verksamhetens 
värmebehov och som därutöver eventuellt kan exporteras. Vidare har ishallsverksamhetes elenergibehov 
utretts som tillsammans med de rapporterade servicekostnaderna ger beställaren uppfattning om vad som 
behövs för att driva den delen av verksamheten. 

Vad gäller val av teknik och dess placering så har denna utredning antagit de teknikval som anses idag gälla 
för en modern nybyggd ishall. Kylsystemet i analysen antas vara en CO2 DX lösning, då den ofta är bäst 
lämpad för nya ishallar vad gäller miljövänlighet, energi-, och kostnadseffektivitet. CO2-systemet föreslås att 
fungera som ett energinav i anläggningen där konceptet är följande: 

 Kyla distribueras till 
o Ishallsverksamhetens ispister (Låg Temperatur). 
o Komfortkyla i olika lokaler där det anses nödvändigt (via luftbehandling) (Medium 

Temperatur). (Detta har ej utretts i denna rapport utan är snarare mer aktuellt för övrig 
verksamhet i ishallsdelen av anläggningen) 

 Återvunnen Värme distribueras till 
o Lokalvärmning via luftbehandling och vattenbaserade värmesystem, tex golvvärme. 
o Varmvattenproduktion. 
o Ishallarnas avfuktares reaktivering. 
o Ishallsverksamhetens smältgrop. 
o Potentiell värmeexport.  

 I geoenergilagret kan värme laddas när värmebehoven är låga för att sedan användas när det behövs. 
 

Samtliga värmesystem antas vara vattenbaserade för att kunna nyttja återvunnen värme. Arenarummens 
avfuktning sker med sorptionsteknik som även den kan tillämpa återvunnen värme från CO2-systemet med 
märkbara besparingar som resultat. Arenarummens luftvärme kan göras med ventilationsaggregat, eller 
fläktluftvärmare ifall man vill spara på yta för tekniken i anläggningen, vilket i detta fall kunde vara aktuellt. 
Luftläckage kommer att förse arenarummen med friskluft och detta räcker normalt för att upprätthålla gott 
inneklimat. I praktiken finns även möjlighet till ytterligare friskluftsintag vid ytterligheter.  

Resultaten i de utförda analyserna för antaget driftscenario, där arenarumstemperaturen i bägge ishallarna 
är 8°C och ena ishallen håller sommarstängt april-juli, sammanfattas i tabeller i slutet av denna rapport. På 
årsbasis har följande resultat beräknats för ishallsverksamheten: 

 Total elanvändning 
o Ca 850 MWh/år 

 Totalt värmebehov 
o Ca 1670 MWh/år 

 Totalt användbar återvunnen värme från kylsystemet 
o Ca 2150 MWh/år 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport har analyserat kyl- och värmebehoven för ishallsverksamheten i den planerade Ås Härads 
Arena. Utöver två ishallar så ska ishallsverksamheten även bestå av övriga tillhörande utrymmen som 
omklädningsrum, kontor, gym, etc. 

Syftet med rapporten har varit att utreda i vilken utsträckning en modern kyl- och 
värmeproduktionsanläggning kan täcka ishallsverksamhetens värmebehov med återvunnen värme från 
kylsystemet, samt hur mycket tillgänglig värme som finns för att täcka den planerade övriga verksamhetens 
värmebehov och som därutöver eventuellt kan exporteras. Vidare har ishallsverksamhetes elenergibehov 
utretts som tillsammans med de rapporterade servicekostnaderna ger beställaren uppfattning om vad som 
behövs för att driva den delen av verksamheten. 

Vad gäller val av teknik och dess placering så har denna utredning antagit de teknikval som anses idag gälla 
för en modern nybyggd ishall. Kylsystemet i analysen antas vara en CO2 DX lösning, då den ofta är bäst 
lämpad för nya ishallar vad gäller miljövänlighet, energi-, och kostnadseffektivitet. CO2-systemet föreslås att 
fungera som ett energinav i anläggningen där konceptet är följande: 

 Kyla distribueras till 
o Ishallsverksamhetens ispister (Låg Temperatur). 
o Komfortkyla i olika lokaler där det anses nödvändigt (via luftbehandling) (Medium 

Temperatur). (Detta har ej utretts i denna rapport utan är snarare mer aktuellt för övrig 
verksamhet i ishallsdelen av anläggningen) 

 Återvunnen Värme distribueras till 
o Lokalvärmning via luftbehandling och vattenbaserade värmesystem, tex golvvärme. 
o Varmvattenproduktion. 
o Ishallarnas avfuktares reaktivering. 
o Ishallsverksamhetens smältgrop. 
o Potentiell värmeexport.  

 I geoenergilagret kan värme laddas när värmebehoven är låga för att sedan användas när det behövs. 
 

Samtliga värmesystem antas vara vattenbaserade för att kunna nyttja återvunnen värme. Arenarummens 
avfuktning sker med sorptionsteknik som även den kan tillämpa återvunnen värme från CO2-systemet med 
märkbara besparingar som resultat. Arenarummens luftvärme kan göras med ventilationsaggregat, eller 
fläktluftvärmare ifall man vill spara på yta för tekniken i anläggningen, vilket i detta fall kunde vara aktuellt. 
Luftläckage kommer att förse arenarummen med friskluft och detta räcker normalt för att upprätthålla gott 
inneklimat. I praktiken finns även möjlighet till ytterligare friskluftsintag vid ytterligheter.  

Resultaten i de utförda analyserna för antaget driftscenario, där arenarumstemperaturen i bägge ishallarna 
är 8°C och ena ishallen håller sommarstängt april-juli, sammanfattas i tabeller i slutet av denna rapport. På 
årsbasis har följande resultat beräknats för ishallsverksamheten: 

 Total elanvändning 
o Ca 850 MWh/år 

 Totalt värmebehov 
o Ca 1670 MWh/år 

 Totalt användbar återvunnen värme från kylsystemet 
o Ca 2150 MWh/år 
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Resultaten tyder på att ishallsverksamhetens värmebehov med god marginal kan täckas av den återvunna 
värmen från kylsystemet. Det finns med andra ord även gott om användbar överskottsvärme, ca 480 MWh, 
för att delvis eller potentiellt helt täcka den övriga verksamhetens behov. Dock uppstår överskottsvärmen 
främst under sommar- och höstperioden vilket indikerar att lagring av värme via t.ex. geoenergilager kan bli 
aktuellt för att skapa en ännu bättre fungerande helhet.  

Ifall man vill maximera mängden återvunnen värme som kan användas till att täcka värmebehov, är drift av 
båda ishallarna under sommartid ett alternativ, där överskottsvärmen via ett geoenergilager kunde 
återanvändas senare under kallare perioder av året. Tillkommande elenergibehov skulle i så fall i betydande 
utsträckning kunna hanteras med solcellsteknik. 

En preliminär utvärdering av solcellsteknikens potential utfördes i denna rapport, där man undersökte 
respektive ishalls tak. Resultaten från beräkningarna indikerar att den potentiella elproduktionen via solceller 
kunde uppgå till ca 290 MWh om året, ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler. Grovt sett halveras 
detta ifall endast ena taket utnyttjas.  

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten från elproduktionens beräkningar med ishallsverksamhetens 
beräknade elbehov, speciellt under sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan matchas väl. Analysen av 
resultaten indikerar att det förmodligen räcker med installation av solpaneler på ena taket ifall syftet är att 
täcka endast ishallsverksamhetens elbehov i driftscenariot där ena ishallen håller sommarstängt. Däremot är 
det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna under 
sommaren; dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka nyttan 
med solcellsteknik ytterligare. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god marginal kan producera mer 
värme än vad den själv behöver. Hur denna värme ska hanteras för att även kunna täcka övriga 
verksamheters behov och eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan beräknas för att sedan tillsammans med 
ishallsverksamhetens behov fungera som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande 
kapaciteter. Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 

Rapporten går mer ingående igenom samtliga delar som beskrivits i denna sammanfattning, samt att de 
beräknade resultaten för ishallsverksamhetens drift finns sammanfattade i tabeller i slutet av denna rapport. 
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1 Introduktion  

1.1 Uppdrag 

I Borås planeras en ny isarena bestående av två ishallar samt tillhörande ytor. Vidare finns det planer på en 
angränsande byggnad för övrig/annan verksamhet. EKA har fått uppdraget att ta fram ett ”energiprogram” 
för de tilltänkta ishallarnas verksamhet. Detta innebär att EKA baserat på sin erfarenhet väljer bästa möjliga 
teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, miljö och investeringskostnad.  

Baserat på arkitektritningar som EKA fått från beställaren och konceptet ovan görs en beräkning/simulering 
av anläggningen och dess system vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen.  

Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår nedan. Vidare så är tanken att man utifrån 
resultaten i denna förstudie ska kunna fortsätta utreda energibehov mm för de tilltänkta övriga 
verksamheterna samt hur dessa på bästa möjliga sätt kunde integreras med ishallsverksamheten vad gäller 
energiprestanda, miljö och lönsamhet.  

 
Förstudie fas 1 - Energisystem till Ås Härad Arena ishallsverksamhet 

1. Genomgång/analys av skissförslag (alternativ 4) 
a. Analys av arkitektritningar 
b. Definition av ytor (golv, vägg, fönster, tak, mm) och funktioner 
c. Verifiering av användning och önskemål 

2. Teknikval för ishallsverksamhet 
a. Översiktligt val av teknik för: kyla, ispister, värme, AF, mm 
b. Bedömning av behov och storlekar på aggregat 
c. Val av övergripande tekniskt koncept 
d. Arbetsmedier (köldmedium, köldbärare, mm) 

3. Energiberäkningar och servicekostnader för ishallsverksamhet 
a. Kartläggning av behovsprofiler för kyl-, värme, AF, vent. mm 
b. Lokala klimatdata som input 
c. Bestämning av randvillkor (säsongslängd, inomhusklimat (lokaltemperaturer)) 
d. Service och underhållskostnader  

4. Resultat/output – Energiberäkningar för ishallsverksamhet 
a. Elenergibehov för kyla (ink el utan värmeåtervinning (VåV), mm) 
b. Tillgänglig värme från VåV 
c. Värmebehov för ingående system 
d. Potentiell värmeexport (restpost tillgänglig för t ex övr. verksamhet) 

 

Resultaten dokumenteras i denna rapport. 

 

1.2 Utförare 

EKA – Energi & Kylanalys AB 
Prästgårdsgränd 4 
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1 Introduktion  

1.1 Uppdrag 

I Borås planeras en ny isarena bestående av två ishallar samt tillhörande ytor. Vidare finns det planer på en 
angränsande byggnad för övrig/annan verksamhet. EKA har fått uppdraget att ta fram ett ”energiprogram” 
för de tilltänkta ishallarnas verksamhet. Detta innebär att EKA baserat på sin erfarenhet väljer bästa möjliga 
teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, miljö och investeringskostnad.  

Baserat på arkitektritningar som EKA fått från beställaren och konceptet ovan görs en beräkning/simulering 
av anläggningen och dess system vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen.  

Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår nedan. Vidare så är tanken att man utifrån 
resultaten i denna förstudie ska kunna fortsätta utreda energibehov mm för de tilltänkta övriga 
verksamheterna samt hur dessa på bästa möjliga sätt kunde integreras med ishallsverksamheten vad gäller 
energiprestanda, miljö och lönsamhet.  

 
Förstudie fas 1 - Energisystem till Ås Härad Arena ishallsverksamhet 

1. Genomgång/analys av skissförslag (alternativ 4) 
a. Analys av arkitektritningar 
b. Definition av ytor (golv, vägg, fönster, tak, mm) och funktioner 
c. Verifiering av användning och önskemål 

2. Teknikval för ishallsverksamhet 
a. Översiktligt val av teknik för: kyla, ispister, värme, AF, mm 
b. Bedömning av behov och storlekar på aggregat 
c. Val av övergripande tekniskt koncept 
d. Arbetsmedier (köldmedium, köldbärare, mm) 

3. Energiberäkningar och servicekostnader för ishallsverksamhet 
a. Kartläggning av behovsprofiler för kyl-, värme, AF, vent. mm 
b. Lokala klimatdata som input 
c. Bestämning av randvillkor (säsongslängd, inomhusklimat (lokaltemperaturer)) 
d. Service och underhållskostnader  

4. Resultat/output – Energiberäkningar för ishallsverksamhet 
a. Elenergibehov för kyla (ink el utan värmeåtervinning (VåV), mm) 
b. Tillgänglig värme från VåV 
c. Värmebehov för ingående system 
d. Potentiell värmeexport (restpost tillgänglig för t ex övr. verksamhet) 

 

Resultaten dokumenteras i denna rapport. 

 

1.2 Utförare 

EKA – Energi & Kylanalys AB 
Prästgårdsgränd 4 
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125 44 Älvsjö 
Tel. 08-550 102 10 
www.ekanalys.se  

EKA erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom området energi- och kylteknik genom kvalificerade 
medarbetare som är nischade mot just ishallssegmentet. Tjänsterna som erbjuds är vetenskapligt förankrade 
och oberoende genom ett nära samarbete med t.ex. Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och andra 
specialister inom energiområdet.  

 

Beräkningar, analys och rapportering utfördes av: 

 Jörgen Rogstam EKA – Energi & Kylanalys 

 Cajus Grönqvist EKA – Energi & Kylanalys 

 Simon Bolteau EKA – Energi & Kylanalys 

 Yingrui Hao EKA – Energi & Kylanalys 

 

1.3 Beställare 

Utredningens beställare är Ås Härads Kilsund AB som utvecklar anläggningen i samarbete med  
Borås kommun. 
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2 Kort introduktion till ishallsteknik 
Innan resultaten presenteras i denna rapport är det viktigt att kort introducera det viktigaste läsaren behöver 
veta om ishallsteknik för ökad uppfattning om hur resultaten kan tolkas. 

En traditionell ishall med en issäsong på cirka åtta månader använder omkring 1 000 000 kWh köpt energi 
per år. Figur 1 visar de fem stora energisystemen i en ishall (kyla, värme, ventilation, avfuktning, belysning). 
Tillsammans utgör dessa fem system vanligtvis mer än 90% av köpta energin som används i en ishall. 
Optimering av de fem stora är därför viktigt när man strävar efter att uppnå en energieffektiv ishall. 

Traditionellt har energisystem i en byggnad ofta studerats och designats individuellt. Detta medför en 
betydande risk för problematik, särskilt när det gäller ishallar, eftersom de fem stora energisystemen i denna 
typ av anläggning samverkar, vilket innebär att de kan påverka varandras prestanda avsevärt (på gott och 
ont). Det är därför viktigt att undersöka systemen ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som andra viktiga delar 
som klimatskal, styr- och övervakningssystem etc. bör inkluderas för att man ska kunna åstadkomma en 
anläggning som är så hållbar och energieffektiv som möjligt. 

  

Figur 1. De fem stora energisystemen i en ishall är: kyla, värme, ventilation, avfuktning, och belysning. 

I en ishall kan de största energibesparingarna uppnås genom att implementera ett modernt kylsystem med 
optimerad värmeåtervinning. I traditionella fall har kylsystemet tagit värmen från isen och avgett det mesta 
av detta utanför byggnaden till den omgivande luften. Mängden ”gratis värme” som då släppts ut är vanligtvis 
så stor att den helt kunde täcka ishallens uppvärmningskrav med marginal, men anledningen till att det mesta 
inte återvinns i dessa anläggningar är att den avgivna värmen har för låg temperatur för att uppfylla kraven 
som de olika värmebehoven i anläggningen förutsätter. 

EKA har genom åren undersökt och utvecklat tillämpningen av CO2-kylning med optimerad 
värmeåtervinning, särskilt i ishallar för att lösa ovannämnda problem. CO2-kylsystemet kan genom det som 
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2 Kort introduktion till ishallsteknik 
Innan resultaten presenteras i denna rapport är det viktigt att kort introducera det viktigaste läsaren behöver 
veta om ishallsteknik för ökad uppfattning om hur resultaten kan tolkas. 

En traditionell ishall med en issäsong på cirka åtta månader använder omkring 1 000 000 kWh köpt energi 
per år. Figur 1 visar de fem stora energisystemen i en ishall (kyla, värme, ventilation, avfuktning, belysning). 
Tillsammans utgör dessa fem system vanligtvis mer än 90% av köpta energin som används i en ishall. 
Optimering av de fem stora är därför viktigt när man strävar efter att uppnå en energieffektiv ishall. 

Traditionellt har energisystem i en byggnad ofta studerats och designats individuellt. Detta medför en 
betydande risk för problematik, särskilt när det gäller ishallar, eftersom de fem stora energisystemen i denna 
typ av anläggning samverkar, vilket innebär att de kan påverka varandras prestanda avsevärt (på gott och 
ont). Det är därför viktigt att undersöka systemen ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som andra viktiga delar 
som klimatskal, styr- och övervakningssystem etc. bör inkluderas för att man ska kunna åstadkomma en 
anläggning som är så hållbar och energieffektiv som möjligt. 

  

Figur 1. De fem stora energisystemen i en ishall är: kyla, värme, ventilation, avfuktning, och belysning. 

I en ishall kan de största energibesparingarna uppnås genom att implementera ett modernt kylsystem med 
optimerad värmeåtervinning. I traditionella fall har kylsystemet tagit värmen från isen och avgett det mesta 
av detta utanför byggnaden till den omgivande luften. Mängden ”gratis värme” som då släppts ut är vanligtvis 
så stor att den helt kunde täcka ishallens uppvärmningskrav med marginal, men anledningen till att det mesta 
inte återvinns i dessa anläggningar är att den avgivna värmen har för låg temperatur för att uppfylla kraven 
som de olika värmebehoven i anläggningen förutsätter. 

EKA har genom åren undersökt och utvecklat tillämpningen av CO2-kylning med optimerad 
värmeåtervinning, särskilt i ishallar för att lösa ovannämnda problem. CO2-kylsystemet kan genom det som 

9 
 

kallas transkritisk drift lyfta temperaturen på den avgivna värmen så att den fullt ut kan utnyttjas för att täcka 
värmebehoven. Detta innebär att ishallar kan bli självförsörjande på egen värme. I praktiken kan detta till 
exempel betyda att isbanan inte längre är beroende av fjärrvärme eller någon annan värmekälla 
överhuvudtaget. 

Figur 2 visar ett verkligt exempel på en typisk ishall i Sverige med kylbehovet i blått, värmebehovet i rött och 
användbar avgiven värme från kylsystemet i grönt. Här kan man tydligt se att besparingar uppnås med 
optimerad värmeåtervinning. Dessutom visar diagrammet att det ofta är intressant att inte bara titta på 
värmebehoven i själva ishallen utan även andra värmebehov i närheten av anläggningen som också skulle 
kunna täckas av denna ”gratis värme”. 

 

Figur 2. Kylsystemet avger i flera fall mer värme än vad en typisk ishall behöver. Det är därför ofta intressant att titta på 
värmebehov som finns utöver ishallsverksamheten. 

Det är också relevant att nämna att konceptet där CO2-kylning tillämpas för att lyfta temperaturen på avgiven 
värme till användbara nivåer inte bara gäller för isbanor, det kan i regel användas i alla kylintensiva 
applikationer såsom butikskyla, komfortkyla, kyllager, datacenter etc. Att kombinera alla kyl- och 
värmebehov i en anläggning med optimerad värmeåtervinning från ett modernt CO2-kylsystem minskar 
därför anläggningens energianvändning och driftskostnad ytterligare. 

CO2 som köldmedium har den extra fördelen att det är ett återvunnet, miljövänligt, naturligt medium till 
skillnad från traditionella syntetiska köldmedier (HFC) som har hög klimatpåverkan. CO2 är också ett säkert 
köldmedium jämfört med andra hållbara alternativ som propan eller ammoniak, där t.ex. med ammoniak kan 
ett litet läckage på bara 0,5 kg redan orsaka en dödlig koncentration i ett typiskt kylmaskinrum. Koldioxid 
används redan i stor utsträckning i butikskyla, vilket innebär att dess investerings- och servicekostnader ligger 
på konkurrenskraftiga nivåer med alla andra köldmediealternativ. 
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3 Energikoncept – Ås Härads Arena 

3.1 Anläggningen 

Figur 3 visar skissförslag på utformningen av Ås Härads Arena och till det tillhörande utrymmen. Ändringar, 
speciellt vad gäller lokalisering av utrymmen inom anläggningen, kan sannolikt komma att ske men i stora 
drag kan man dela upp anläggningen i två verksamheter: ishallsrelaterad verksamhet och övrig verksamhet. 

Ishallsverksamheten har från beställarsidan specificerats enligt följande: 

Tabell 1. Ishallsverksamhetens ytor i anläggningen. 

 2 isytor á 1 800 m2 med möjlighet till en ståplatsläktare för ca 200 personer på en av ytorna 
 6 omklädningsrum á ca 40 m2 (företrädesvis på plan 1) 
 Träningsyta (ej is) ca 300 m2, (kan vara på plan 2) 
 2 kontor á 12 m2 (kan vara på plan 2) 
 2 förråd á 25 m2 (kan vara på plan 2) 
 Teknikrum inkl ismaskin ca 340 m2 (plan 1) 
 2 toaletter för allmänheten, ca 25 m2 (plan 1) 

 

Med plan 1 och plan 2 i listan ovan syftas att man ovanför respektive isbana även planerar en till våning. 

Övrig verksamhet planeras primärt placeras i byggnad med gemensam vägg mot ishallarna, se grön yta i Figur 
3. Dock kan även ytor på plan 2 i ishallarna tänkas inkluderas i övrig verksamhet i form av t.ex. bowlinghall, 
restaurang/kafé, osv. Planer på att kunna låta bygga ytterligare ca 1 000 kvm markyta för övrig verksamhet 
finns, men detta kräver dock detaljplaneändring. 

 

 

Figur 3. Skissförslag alternativ 4 – Ås Härads Arena 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 753

10 
 

3 Energikoncept – Ås Härads Arena 

3.1 Anläggningen 
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drag kan man dela upp anläggningen i två verksamheter: ishallsrelaterad verksamhet och övrig verksamhet. 

Ishallsverksamheten har från beställarsidan specificerats enligt följande: 

Tabell 1. Ishallsverksamhetens ytor i anläggningen. 

 2 isytor á 1 800 m2 med möjlighet till en ståplatsläktare för ca 200 personer på en av ytorna 
 6 omklädningsrum á ca 40 m2 (företrädesvis på plan 1) 
 Träningsyta (ej is) ca 300 m2, (kan vara på plan 2) 
 2 kontor á 12 m2 (kan vara på plan 2) 
 2 förråd á 25 m2 (kan vara på plan 2) 
 Teknikrum inkl ismaskin ca 340 m2 (plan 1) 
 2 toaletter för allmänheten, ca 25 m2 (plan 1) 

 

Med plan 1 och plan 2 i listan ovan syftas att man ovanför respektive isbana även planerar en till våning. 

Övrig verksamhet planeras primärt placeras i byggnad med gemensam vägg mot ishallarna, se grön yta i Figur 
3. Dock kan även ytor på plan 2 i ishallarna tänkas inkluderas i övrig verksamhet i form av t.ex. bowlinghall, 
restaurang/kafé, osv. Planer på att kunna låta bygga ytterligare ca 1 000 kvm markyta för övrig verksamhet 
finns, men detta kräver dock detaljplaneändring. 

 

 

Figur 3. Skissförslag alternativ 4 – Ås Härads Arena 
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Figur 4 visar skiss på plan 1 och plan 2 av ishallsbyggnaden, där man även kan se förslag på placering av 
ishallsverksamhetens lokaler. Reserverade ytorna för tekniken ligger något på gränsen för vad som kan 
tänkas behövas, både vad gäller storlek och form, och kommer att diskuteras senare i denna rapport. 

Eftersom materialval bl.a. för klimatavskiljande konstruktioner ej än har specificerats för anläggningen 
kommer denna rapport att allmänt utgå från krav i gällande normer som BBR mm. 

 

 

Figur 4. Skiss på plan 1 och 2 med förslag på placering av ishallsverksamhetens lokaler. Dock är målsättning att flytta 
omklädningsrummen till plan 1. 
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3.2 Förslag på energikoncept 
Givet det som beställaren kommunicerat avseende den planerade anläggningen Ås Härads Arenas 
omfattning, har EKA tagit fram ett energikoncept som illustreras i Figur 5. Nedan förklaras även vad detta 
innebär. 

 

Figur 5. Ås Härads Arena – Föreslaget energikoncept 

Som man kan se i Figur 5 grundar sig energikonceptet på tillämpningen av en ”CO2-kylvärmepump”, som ska 
ses som ett energinav för hela anläggningen. Idén är att värme återvinns från kylbehoven för att med detta 
täcka värmebehoven, där ett geolager även kan användas som buffert vid behov. I den mån det finns 
överskottsvärme kan man även utforska möjligheter till värmeexport.  

 Kyla distribueras till 
o Ishallsverksamhetens ispister (Låg Temperatur). 
o Komfortkyla i olika lokaler där det anses nödvändigt (via luftbehandling) (Medium 

Temperatur).  
 Värme distribueras till 

o Lokalvärmning via luftbehandling och vattenbaserade värmesystem, tex golvvärme. 
o Varmvattenproduktion. 
o Ishallarnas avfuktares reaktivering. 
o Ishallsverksamhetens smältgrop. 
o Potentiell värmeexport. 

 I geoenergilagret kan värme laddas när värmebehoven är låga för att sedan användas när det behövs.  
 

Som nämnts tidigare kommer denna förstudie att fokusera på ishallsverksamhetens behov, medan 
resultaten från denna rapport sedan med fördel kan användas vid utredning av övriga verksamhetens 
behov samt hur dessa bäst kunde täckas med det föreslagna energikonceptet. 
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3.2.1 CO2 DX system för ishallskyla 

Som tidigare antytts finns det flera fördelar med CO2 som köldmedium, vilket är grundorsaken till att 
energikonceptet som presenterats är baserat en CO2 kylvärmepump. Inom CO2-tekniken kan man i stora 
drag dock även urskilja CO2 DX och CO2 indirekt, se Figur 6, där den märkbara skillnaden är att i ett DX system 
kommer CO2 även att flöda i banrören i ispisten, medan i ett indirekt system tillämpar man ett separat 
köldbärarsystem (idag ofta baserat på ammoniakvatten) som är anslutet till CO2-systemet via en förångare.  

Båda har sina för- och nackdelar när de jämförs med varandra, men i allmänhet kan det konstateras att en 
DX lösning normalt passar bättre i nybyggnad eller när ispist byggs om eftersom distributionen av CO2 kräver 
metallrör. Detta leder till något högre investering i jämförelse med indirekta lösningen, som dock med god 
marginal kan återbetalas pga DX systemets lägre energiförbrukning vilket ofta gör det lönsammare i denna 
typ av fall (speciellt om man inkluderar sommardrift). 

Indirekta system är ofta mer aktuella vid renoveringsobjekt där man kan återanvända den befintliga ispistens 
plaströr i den nya systemlösningen.  

Givet ovan har man i denna utredning därför utgått från att CO2 DX system vore aktuellt i Ås Härads Arena. 
Jämförelse med övriga alternativ kan göras i separat analys vad gäller lönsamhet, säkerhet, mm, men mycket 
talar för att denna systemlösning kommer visa sig vara den mest fördelaktiga för anläggningen. 

 

             

Figur 6. CO2 DX till vänster och CO2 indirekt till höger, båda tillämpade i ishallsapplikation. I denna anläggning kommer ett CO2 DX 
system att analyseras noggrannare pga dess fördelar vid nybyggnation i allmänhet. 
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4 Ishallsverksamhetens energibehov 
Detta kapitel går igenom ishallsverksamhetens energibehov. Allmänt kan det konstateras att beräkningarna 
som här utförts huvudsakligen är baserade på empiriska data som EKA samlat från utförda fältmätningar 
genom åren i branschen, vilket innebär att resultaten även grundar sig på riktiga ishallar med och utan 
moderna CO2-system. Där nödvändigt har branschstandarder som ASHRAE, BBR, mm även tillämpats. 

Då man beräknar ishallsverksamhetens energibehov är det två antaganden som behöver göras vilka påverkar 
samtliga beräkningar och deras resultat: Arenarummets temperatur under issäsong samt issäsongens längd. 
Vidare behöver man göra beräkningar med tillgängliga klimatdata som kan representera anläggningens 
förhållanden, vilket i detta fall blivit klimatdata baserat på samlade mätningar vid Landvetter flygplats. 

I detta fall antas lufttemperaturen i respektive ishalls arenarum vara konstant 8 °C under issäsong. Issäsongen 
antas i ishallen med mindre läktare vara under hela året medan i andra ishallen är säsongen från augusti till 
och med mars. Eftersom förutsättningarna för respektive ishalls drift kommer att vara rätt så lika kan man 
dock grovt omräkna resultaten som presenteras i denna rapport ganska enkelt ifall det vore aktuellt med 
ändring i säsonglängd. 

Resultaten av beräkningarna i detta kapitel har även slagits ihop och sammanfattats i slutet av denna rapport. 

 

4.1 Värmebehov 

4.1.1 Avfuktning 

På grund av isbanans låga temperatur skapas det lätt dimmiga förhållanden i arenarummet när 
utomhusluften som tränger sig in i arenarummet är varm och fuktig, dvs främst under sommar och höst. 
Dessutom ökar risken för kondens på kalla ytor och annan fuktproblematik i arenarummet om det finns "för 
mycket" fukt i luften. Därför är det viktigt att ha ett avfuktningssystem som tar bort överflödigt fuktinnehåll 
i arenarummet. Den föreslagna lösningen för avfuktningssystemet är baserad på sorptionsteknik som 
använder värme i reaktiveringsprocessen. Detta värmebehov kräver en temperaturnivå som fullt kan täckas 
av återvunnen värme från ett CO2-system, vilket gör den valda teknologin till en mycket energi- och 
kostnadseffektiv lösning i jämförelse med övriga alternativ i denna applikation. 

För att undvika fuktproblem i arenarummet bör man styra avfuktningssystemet så att en daggpunkt på ca 0 
°C, motsvarande ca 3,8 g / kg absolut luftfuktighet, upprätthålls. Lufttemperaturen i arenarummet antas vara 
konstant 8 °C. Avfuktningssystemets värmebehov beräknas baserat på EKA:s empiriska kunskap där 
arenarummens höjd i anläggningen antagits vara ca 8m och luftläckage in i respektive arenarum ca 0.08 h-1. 

Tabell 2 visar det beräknade månatliga värmebehovet för avfuktning.  

 

Tabell 2. Ishallsverksamhetens värmebehov vid arenarummets avfuktning – båda ishallarna. 

Month Tamb [°C] Dehumidification [MWh] 
Jan -1,9 1,0 
Feb -1,6 0,2 
Mar 1,4 2,4 
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Apr 4,8 2,6 
May 10,7 4,7 
Jun 13,6 6,9 
Jul 15,4 9,4 

Aug 14,6 20,4 
Sep 10,6 12,4 
Oct 7,7 11,0 
Nov 2,7 3,9 
Dec -0,3 2,9 

  77,9 
 

 

4.1.2 Luftvärme/ventilation arenarum 

Då man beräknat värmebehovet för att upprätthålla önskad temperatur i en ishalls arenarum, behöver man 
primärt beakta följande energiflöden: 

 Värmeöverföring från arenarumsluften till isytan 
 Värmeöverföring från omgivande utrymmen till arenarummet genom konstruktioner 
 Värmeöverföring mellan arenaluft och utomhusklimat genom konstruktioner 
 Värmeöverföring mellan arenaluft och utomhus genom luftläckage 

 

Friskluft till ishallars arenarum bedöms allmänt ej vara nödvändigt, då luftläckage (som antas i respektive 
arenarum i detta fall vara ca 0.08 h-1)) räcker för att upprätthålla gott inneklimat avseende CO2 ppm halter i 
luften osv. Endast vid peak-användning, dvs fullsatt arenarum med läktare kan det eventuellt vara aktuellt 
att för en stund blanda in frisk luft i ventilationen. Då endast det ena arenarummet kommer förses med 
läktare för ca 200 personer, bedöms det dock vara ett osannolikt scenario. Luftvärme kan således tillföras till 
arenarummen även med fläktluftvärmare istället för ventilationsaggregat, där slutligt val kan hänga på 
budget, utrymmesbehov för teknik, mm. 

Utav faktorerna listade ovan är det värmeöverföring till isytan som står för den överlägset största andelen av 
värmebehovet. Detta är ofta svårt att beräkna med teoretiska modeller, men med hjälp av empiriska data 
från anläggningars verkliga drift kan EKA beräkna värmebehovet i ishallars arenarum i olika temperaturer. 
Tabell 3 sammanfattar resultaten för denna anläggning. 

Tabell 3. Ishallsverksamhetens värmebehov vid arenarummets luftvärmning/ventilation – båda ishallarna. 

Month Tamb [°C] Ice rink space heating [MWh] 
Jan -1,9 142,2 
Feb -1,6 127,6 
Mar 1,4 131,8 
Apr 4,8 58,7 
May 10,7 51,5 
Jun 13,6 45,6 
Jul 15,4 44,2 

Aug 14,6 91,0 
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Sep 10,6 100,1 
Oct 7,7 112,5 
Nov 2,7 123,8 
Dec -0,3 137,0 

  1166,0 
 

 

4.1.3 Läggvatten 

Läggvatten som används vid vård av isytan med ismaskinen har givetvis även det sitt värmebehov. Isvårdens 
frekvens kan variera anläggningar emellan, men Tabell 4 sammanfattar antagandena som normalt gäller för 
en isbana i en typisk anläggning likt Ås Härads Arena. 

Tabell 4. Antaganden för läggvattnets värmebehov. 

Parameter Value 
Resurfacer water tank volume,𝑉𝑉� 0.5 m3 

Cold water temperature, 𝑡𝑡� 5 °C 
Warm water temperature, 𝑡𝑡� 40 °C 

Resurfacing no. of times per day, 𝑛𝑛 5 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 5 . 

Tabell 5.. Månatliga värmebehovet för läggvatten i anläggningen – två ishallar. 

Month Resurfacing [MWh] 
Jan 6,3 
Feb 5,7 
Mar 6,3 
Apr 3,0 
May 3,1 
Jun 3,0 
Jul 3,1 

Aug 6,3 
Sep 6,1 
Oct 6,3 
Nov 6,1 
Dec 6,3 

 61,8 

 

4.1.4 Smältgrop 

Medan en smältgropsfunktion inte nödvändigtvis är ett måste i en ishall, rekommenderas det starkt för 
effektiv hantering av isskrap som samlats i ismaskinen i samband med isvård. Vidare pga värmebehovets låga 
temperaturkrav kan smältgropfunktionens värmesystem lätt täckas med återvunnen värme samt att det 
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bidrar med underkylning till CO2-systemet, vilket ökar kylsystemets verkningsgrad och gör det mer effektivt. 
I en modern smältgropslösning kan man dessutom integrera vattenåtervinning, där smält snö/vatten 
används till läggvattenfunktionen, vilket märkbart minskar anläggningens vattenanvändning och samtidigt är 
bra för miljön. 

Tabell 6 visar den indata som använts i beräkningarna av smältgropfunktionens värmebehov. 

Tabell 6. Indata för beräkning av smältgropfunktionens värmebehov. 

Parameter Value 
Temperature of ice, 𝑡𝑡��� -2 °C 

Temperature of water, 𝑡𝑡����� 10 °C 
Specific heat of ice, 𝐶𝐶�,��� 2.03 kJ/(kg-K) 

Specific heat of water, 𝐶𝐶�,����� 4.2 kJ/(kg-K) 
Latent heat of ice fusion, ∆ℎ��� 333.55 kJ/kg 

Amount of snow per resurfacing, 𝑚𝑚��� 500 kg 
Resurfacing area of ice rink, 𝐴𝐴���  Two rinks x 1800 m2 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 7. 

Tabell 7. Månatliga värmebehovet för smältgrop i anläggningen – betjänar två ishallar. 

Month Melting pit [MWh] 
Jan 16,3 
Feb 14,8 
Mar 16,3 
Apr 7,9 
May 8,2 
Jun 7,9 
Jul 8,2 

Aug 16,3 
Sep 15,8 
Oct 16,3 
Nov 15,8 
Dec 16,3 

 160,2 

 

4.1.5 Tjälskydd 

För att säkerställa att problem med tjälskjutning i ispistens konstruktionen inte ska kunna uppstå, ska man 
installera tjälskydd under ispistens isolering som upprätthåller en temperatur ovan vattnets fryspunkt. Figur 
7 visar principen för ispistkonstruktionen, där tjälskyddets värmebehov uppstår för att det över tid avger 
värme främst till kylrören i ispistens övre betonglager.  
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Med hjälp av empiriska data från anläggningars verkliga drift kan EKA beräkna tjälskyddets värmebehov i 
denna typ av konstruktion. Baserat på detta har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 
8. 

 

 

Figur 7. Typisk ispistskonstruktion med tjälskydd. 

 

Tabell 8. Månatliga värmebehovet för tjälskydd i anläggningen – två ishallar. 

Month Subfloor heating [MWh] 
Jan 9,8 
Feb 8,8 
Mar 9,8 
Apr 4,7 
May 4,9 
Jun 4,7 
Jul 4,9 

Aug 9,8 
Sep 9,5 
Oct 9,8 
Nov 9,5 
Dec 9,8 

 96,0 
 

 

4.1.6 Ishallsverksamhetens varmvattenbehov 

Utöver läggvattenbehovet som beräknats separat för isvården, ingår det givetvis ett varmvattenbehov i 
ishallsverksamheten som främst går till omklädningsrummens duschar. 

q_heat (W/m2) 
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Med hjälp av empiriska data från anläggningars verkliga drift kan EKA beräkna tjälskyddets värmebehov i 
denna typ av konstruktion. Baserat på detta har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 
8. 

 

 

Figur 7. Typisk ispistskonstruktion med tjälskydd. 

 

Tabell 8. Månatliga värmebehovet för tjälskydd i anläggningen – två ishallar. 

Month Subfloor heating [MWh] 
Jan 9,8 
Feb 8,8 
Mar 9,8 
Apr 4,7 
May 4,9 
Jun 4,7 
Jul 4,9 

Aug 9,8 
Sep 9,5 
Oct 9,8 
Nov 9,5 
Dec 9,8 

 96,0 
 

 

4.1.6 Ishallsverksamhetens varmvattenbehov 

Utöver läggvattenbehovet som beräknats separat för isvården, ingår det givetvis ett varmvattenbehov i 
ishallsverksamheten som främst går till omklädningsrummens duschar. 

q_heat (W/m2) 

19 
 

Antagandet som här görs är att för respektive aktivitetsdag så kommer respektive ishall att ha 7 omgångar 
med 20 personer som använder varmvatten till dusch. Vattentemperaturen i duscharna antas vara 43 °C med 
ett flöde på 0.06 l/s. Beräkningen av värmebehovet görs då med värdena nedan som input. 

 

Tabell 9. Antaganden för beräkning av värmebehov till varmatten. 

Parameter Value 
Showering time per shower/person, 𝜏𝜏������ 5 min 
Cold water temperature, 𝑡𝑡�,� 5 °C 
Hot water temperature, 𝑡𝑡�,�  60 °C 

 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 10. 

Tabell 10. Månatliga värmebehovet för ishallsverksamhetens varmvatten i anläggningen – två ishallar. 

Month Hot water [MWh] 
Jan 6,9 
Feb 6,2 
Mar 6,9 
Apr 3,3 
May 3,4 
Jun 3,3 
Jul 3,4 

Aug 6,9 
Sep 6,7 
Oct 6,9 
Nov 6,7 
Dec 6,9 

 67,6 

 

 

4.1.7 Ishallsverksamhetens värmebehov i dess övriga utrymmen 

Som det antyddes tidigare, se Tabell 1, består ishallsverksamheten i anläggningen även av övriga ytor än 
arenarummet som har uppvärmningsbehov (dvs omklädningsrum, gym, kontor, mm). Då utrymmenas exakta 
placering inte är bekräftade i detta läge har allmänna antaganden gjorts i denna rapport för att ta fram 
värmebehoven på grov nivå. Anpassning av beräkningarna kan göras senare, men i stora drag förväntas inga 
dramatiska ändringar i resultaten. 

Antagandena är baserade på standarden ISO 13790 som för sportbyggnader anger hur man ska beräkna 
värmelast från besökare, belysning, mm samt BBR för hur konstruktion och ventilation mm ska utformas 
avseende U-värde, värmeåtervinningsgrad på frånluft, etc. 

Baserat på dessa antaganden har månatliga värmebehovet beräknats för anläggningen i Tabell 11. 
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Tabell 11. Månatliga värmebehovet för ishallsverksamhetens övriga utrymmen i anläggningen. 

Month Tamb [°C] 
Ice rink facility space heating 

[MWh] 
Jan -1,9 4,8 
Feb -1,6 4,3 
Mar 1,4 4,4 
Apr 4,8 1,9 
May 10,7 1,6 
Jun 13,6 1,4 
Jul 15,4 1,4 

Aug 14,6 2,9 
Sep 10,6 3,2 
Oct 7,7 3,7 
Nov 2,7 4,1 
Dec -0,3 4,6 

  38,2 
 

 

4.2 Kylsystemets elanvändning och värmeåtervinning 

4.2.1 Huvudantaganden 

Kylsystemet antas vara ett CO2 DX system, dvs där CO2 även fungerar som köldbärare i respektive ispist. 
Arenarummens temperatur antas vara 8 °C då respektive ishall är i drift. EKA kan med empiriska data ta fram 
värmelasten som respektive isyta utsätts för, dvs som måste hanteras av kylsystemet. Klimatdata från 
Landvetter har använts i beräkningarna. Tabell 12 listar huvudantagandena för beräkningarna som görs med 
PC Pro som beräkningsverktyg. 

Tabell 12. Huvudantaganden. 

Parameter Value 
Indoor temperature 8 °C 
Rink size 1800 m2 per rink 
Cooling capacity 127.8 kW 
Climate conditions Göteborg Landvetter 

 

4.2.2 CO2 DX systemets antaganden 

Kommersiellt tillgängliga kompressorer väljs i systemet för beräkningarna. I detta fall består det i respektive 
ishalls fall av två "Bitzer 6CTE - 50K" kompressorer, varav en av dem har en frekvensomriktare. 

Två värmeväxlare är inkluderade i systemlösningen för att återvinna värme för anläggningens värmebehov. 
Överskottsvärme antas i detta fall avges från gaskylare, men kan även tillhandatas via t.ex. geolager ifall det 
skulle bli aktuellt i vidare utredning.  

Tabell 13. Antaganden för CO2 DX system i beräkningar – Per ishall. 
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Tabell 11. Månatliga värmebehovet för ishallsverksamhetens övriga utrymmen i anläggningen. 

Month Tamb [°C] 
Ice rink facility space heating 

[MWh] 
Jan -1,9 4,8 
Feb -1,6 4,3 
Mar 1,4 4,4 
Apr 4,8 1,9 
May 10,7 1,6 
Jun 13,6 1,4 
Jul 15,4 1,4 

Aug 14,6 2,9 
Sep 10,6 3,2 
Oct 7,7 3,7 
Nov 2,7 4,1 
Dec -0,3 4,6 

  38,2 
 

 

4.2 Kylsystemets elanvändning och värmeåtervinning 

4.2.1 Huvudantaganden 

Kylsystemet antas vara ett CO2 DX system, dvs där CO2 även fungerar som köldbärare i respektive ispist. 
Arenarummens temperatur antas vara 8 °C då respektive ishall är i drift. EKA kan med empiriska data ta fram 
värmelasten som respektive isyta utsätts för, dvs som måste hanteras av kylsystemet. Klimatdata från 
Landvetter har använts i beräkningarna. Tabell 12 listar huvudantagandena för beräkningarna som görs med 
PC Pro som beräkningsverktyg. 

Tabell 12. Huvudantaganden. 

Parameter Value 
Indoor temperature 8 °C 
Rink size 1800 m2 per rink 
Cooling capacity 127.8 kW 
Climate conditions Göteborg Landvetter 

 

4.2.2 CO2 DX systemets antaganden 

Kommersiellt tillgängliga kompressorer väljs i systemet för beräkningarna. I detta fall består det i respektive 
ishalls fall av två "Bitzer 6CTE - 50K" kompressorer, varav en av dem har en frekvensomriktare. 

Två värmeväxlare är inkluderade i systemlösningen för att återvinna värme för anläggningens värmebehov. 
Överskottsvärme antas i detta fall avges från gaskylare, men kan även tillhandatas via t.ex. geolager ifall det 
skulle bli aktuellt i vidare utredning.  

Tabell 13. Antaganden för CO2 DX system i beräkningar – Per ishall. 

21 
 

Parameter Value 
Compressor model Bitzer 6CTE-50K 
Total number of compressors 2 
Number of speed-controlled compressors 1 
  
Evaporation temperature -7 °C 
Circulation ratio 2 
Internal heat exchanger efficiency 0.3 
  
Condenser/ gas cooler type Air cooled 
Condensing/gas cooler outlet temperature T_amb + 7 K 
Subcooling  2 K 

 

4.2.3 CO2 DX systemets resultat 

Tabell 14 visar den beräknade elanvändningen hos CO2 DX systemet för att kyla båda ishallarnas ispister. 
Under april-juli är ena ishallen stängd, vilket resulterar i lägre drift på systemet. Medeltalet på systemet kyl-
COP är då 2,63 vilket strikt kyltekniskt kan låta lågt, men detta är för att systemet används transkritiskt för 
att kunna avge användbar spillvärme till anläggningens värmebehov. Ur totalekonomiskt perspektiv är detta 
den mest fördelaktiga driften. Värmeåtervinningens resultat visas i Tabell 15. 

 

Tabell 14. CO2 DX systemets månatliga elanvändning. 

Operation season: one rink is off during summer period 
  CO2 DX 
Month Compressor [MWh] Fans and Pumps [MWh] Total [MWh] 
January                              59,2                                          6,1                 65,3  
February                              53,4                                          5,5                 58,9  
March                              59,4                                          6,1                 65,5  
April                              29,6                                          2,9                 32,6  
May                              32,7                                          3,0                 35,7  
June                              32,8                                          2,9                 35,8  
July                              34,8                                          3,0                 37,9  
August                              68,8                                          6,1                 74,9  
September                              63,0                                          5,9                 68,9  
October                              62,7                                          6,1                 68,7  
November                              57,9                                          5,9                 63,8  
December                              59,8                                          6,1                 65,9  
Total                            614,3                                        59,6               673,9  

 

 

Tabell 15 visar mängden avgiven värme från CO2 DX systemet i olika temperaturnivåer. Direkt användbar 
värme bedöms vara 25 °C eller högre för att kunna täcka anläggningens värmebehov, och det blir ganska 
tydligt att överlägsna majoriteten av den avgivna värmen uppfyller detta kriterium. Ifall värmeexport till 
fjärrvärmenätet skulle bli aktuellt, så brukar temperaturkravet ofta vara omkring 65 °C eller högre, vilket är 
orsaken till att denna grupp även redovisas separat här. Qc-värme som alltså är kallare än 25 °C avges av 
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kylsystemets gaskylare till omgivningen, men är även tillgänglig för att lagras i t.ex. geolager vilket ökar den 
användbara värmen ytterligare ifall man tillämpar lagringsfunktion. 

 

Tabell 15. Månatliga återvunna värmen på olika temperaturnivåer från CO2 DX systemet 

Operation period: two rinks; one whole year one summer off 

Month Sum of Q_hr (>65 °C) [MWh] Sum of Q_hr (25-65 °C) [MWh] 
Sum of Qc 

[MWh] 
Jan 40,0 167,4 38,6 
Feb 36,0 151,1 35,0 
Mar 40,2 167,9 38,1 
Apr 20,5 83,1 16,3 
May 23,6 90,4 11,9 
Jun 24,2 90,2 8,6 
Jul 26,0 95,2 6,7 
Aug 51,1 188,6 15,4 
Sep 45,3 174,6 23,5 
Oct 44,0 175,0 30,2 
Nov 39,4 163,3 35,9 
Dec 40,6 168,6 37,2 
Grand 
Total 431,0 1715,6 297,5 

 

 

4.3 Övrig elanvändning 

4.3.1 Avfuktning 

Tabell 16 visar avfuktarnas elanvädning i ishallsverksamheten. Denna låga elanvändning ska ses som ett 
resultat av att man främst tillämpar återvunnen värme för att täcka sorptionsteknikens energibehov vid 
avfuktning. 

Tabell 16. Avfuktarens månatliga elanvändning – Två ishallar. 

MONTH DEHUMIDIFICATION [MWh] 
Jan 0,2 
Feb 0,0 
Mar 0,4 
Apr 0,5 
May 0,8 
Jun 1,2 
Jul 1,7 

Aug 3,6 
Sep 2,2 
Oct 1,9 
Nov 0,7 
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kylsystemets gaskylare till omgivningen, men är även tillgänglig för att lagras i t.ex. geolager vilket ökar den 
användbara värmen ytterligare ifall man tillämpar lagringsfunktion. 

 

Tabell 15. Månatliga återvunna värmen på olika temperaturnivåer från CO2 DX systemet 

Operation period: two rinks; one whole year one summer off 

Month Sum of Q_hr (>65 °C) [MWh] Sum of Q_hr (25-65 °C) [MWh] 
Sum of Qc 

[MWh] 
Jan 40,0 167,4 38,6 
Feb 36,0 151,1 35,0 
Mar 40,2 167,9 38,1 
Apr 20,5 83,1 16,3 
May 23,6 90,4 11,9 
Jun 24,2 90,2 8,6 
Jul 26,0 95,2 6,7 
Aug 51,1 188,6 15,4 
Sep 45,3 174,6 23,5 
Oct 44,0 175,0 30,2 
Nov 39,4 163,3 35,9 
Dec 40,6 168,6 37,2 
Grand 
Total 431,0 1715,6 297,5 

 

 

4.3 Övrig elanvändning 

4.3.1 Avfuktning 

Tabell 16 visar avfuktarnas elanvädning i ishallsverksamheten. Denna låga elanvändning ska ses som ett 
resultat av att man främst tillämpar återvunnen värme för att täcka sorptionsteknikens energibehov vid 
avfuktning. 

Tabell 16. Avfuktarens månatliga elanvändning – Två ishallar. 

MONTH DEHUMIDIFICATION [MWh] 
Jan 0,2 
Feb 0,0 
Mar 0,4 
Apr 0,5 
May 0,8 
Jun 1,2 
Jul 1,7 

Aug 3,6 
Sep 2,2 
Oct 1,9 
Nov 0,7 
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Dec 0,5 
Total 13,8 

 

4.3.2 Luftvärme arenarum 

Luftvärmesystemets beräknade elbehov är baserat på fläktenergibehov i förhållande till luftflöde, dvs SFP-
värdet. I detta fall har en grov beräkning gjorts, då det inte är bestämt hur man kommer tillföra värme till 
arenarummen. Det kan ske antingen genom ventilationsaggregat med möjlighet att blanda in frisk luft, eller 
fläktluftvärmare placerade i arenarummet som i detta fall även ska kunna räcka väl. 

Elenergibehovet för denna funktion behöver således ses över i senare skede, men Tabell 17 illustrerar 
åtminstone elenergibehovets storleksordning för att kunna upprätthålla det önskade klimatet i respektive 
arenarum. 

Tabell 17. Luftvärmesystemets månatliga elanvändning – Två ishallar. 

MONTH ARENA HEATING [MWh] 
Jan 12,9 
Feb 11,6 
Mar 12,0 
Apr 5,3 
May 4,7 
Jun 4,1 
Jul 4,0 

Aug 8,3 
Sep 9,1 
Oct 10,2 
Nov 11,3 
Dec 12,5 

Total 106,1 
 

 

4.3.3 Belysning arenarum 

Beräkning av arenarummens belysnings elanvändning är baserat på följande antaganden för aktivitetsdagar: 

 8 timmar på vardagar (2 timmar 40% - 4 timmar 60% - 2 timmar 90%). 
 10 timmar helgdagar (2 timmar 40% - 5 timmar 60% - 3 timmar 90%). 

 

%-värdena syftar på att belysningen är kapacitetskontrollerad enligt behov. Belysningen är baserad på LED-
teknik för att åstadkomma cirka 700 lux i respektive arenarum. 
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Tabell 18. Arenarummets belysnings månatliga elanvändning – Två ishallar 

MONTH ARENA LIGHTING [MWh] 
Jan 3,7 
Feb 3,3 
Mar 3,7 
Apr 1,8 
May 1,8 
Jun 1,8 
Jul 1,8 

Aug 3,7 
Sep 3,5 
Oct 3,7 
Nov 3,5 
Dec 3,7 

Total 36,0 
 

 

4.3.4 Ismaskin 

Enligt samlade empiriska data är en nyare ismaskins elbehov per körning över isen ca 2,4 kWh. Givet de 
antaganden som gjorts för läggvattenbehovet i ishallverksamheten i denna anläggning har elbehovet till 
ismaskinens drift beräknats i Tabell 19. 

Tabell 19. Ismaskinens elanvändning 

MONTH RESURFACING [MWh] 
Jan 0,7 
Feb 0,7 
Mar 0,7 
Apr 0,4 
May 0,4 
Jun 0,4 
Jul 0,4 

Aug 0,7 
Sep 0,7 
Oct 0,7 
Nov 0,7 
Dec 0,7 

Total 7,3 
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Tabell 18. Arenarummets belysnings månatliga elanvändning – Två ishallar 

MONTH ARENA LIGHTING [MWh] 
Jan 3,7 
Feb 3,3 
Mar 3,7 
Apr 1,8 
May 1,8 
Jun 1,8 
Jul 1,8 

Aug 3,7 
Sep 3,5 
Oct 3,7 
Nov 3,5 
Dec 3,7 

Total 36,0 
 

 

4.3.4 Ismaskin 

Enligt samlade empiriska data är en nyare ismaskins elbehov per körning över isen ca 2,4 kWh. Givet de 
antaganden som gjorts för läggvattenbehovet i ishallverksamheten i denna anläggning har elbehovet till 
ismaskinens drift beräknats i Tabell 19. 

Tabell 19. Ismaskinens elanvändning 

MONTH RESURFACING [MWh] 
Jan 0,7 
Feb 0,7 
Mar 0,7 
Apr 0,4 
May 0,4 
Jun 0,4 
Jul 0,4 

Aug 0,7 
Sep 0,7 
Oct 0,7 
Nov 0,7 
Dec 0,7 

Total 7,3 
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4.3.5 Ishallsverksamhetens övriga utrymmens elanvändning. 

Baserat på samma metoder och källor, normer standarder osv, som vid beräkningen av värmebehoven ovan, 
har elanvändningen i ishallsverksamhetens övriga utrymmen estimerats nedan. 

Tabell 20. Månatliga elanvändningen för ishallsverksamhetens övriga utrymmen. 

MONTH 
FACILITY VENTILAITON 

[MWh] 
FACILITY LIGHTING 

[MWh] 
Jan 0,4 0,5 
Feb 0,4 0,5 
Mar 0,4 0,5 
Apr 0,2 0,3 
May 0,2 0,3 
Jun 0,2 0,3 
Jul 0,2 0,3 

Aug 0,4 0,5 
Sep 0,4 0,5 
Oct 0,4 0,5 
Nov 0,4 0,5 
Dec 0,4 0,5 

Total 4,3 5,2 
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5 Energibalans 
Detta kapitel kommer att jämföra resultaten från tidigare beräkningarna avseende ishallsverksamhetens 
värmebehov och den tillgängliga återvunna värmen från ishallarnas kylsystem för att ge en uppfattning om 
tillgänglig överskottsvärme för övrig verksamhet, export, mm, samt ifall det finns eventuellt behov för annan 
värmekälla. 

5.1 Återvunnen värme från CO2 DX systemet och ishallsverksamhetens 
värmebehov 

5.1.1 Nominellt scenario – ena ishallen stängd över sommaren 

Tabell 21 och Figur 8 visar på månadsbasis ishallsverksamhetens totala värmebehov samt tillgänglig 
användbar återvunnen värme (dvs 25°C eller varmare) från CO2 DX systemet för att täcka dessa behov. Som 
man kan se räcker återvunnen för att täcka värmebehoven under hela driftåret, men det kan vara och är 
förmodligen nödvändigt att förse anläggningen med t.ex. en elpanna för att stödja värmeproduktion vid 
momentära toppeffektbehov t.ex. under de kallaste vinterdagarna. 

Som tidigare kommenterats i rapporten kommer det bli aktuellt att inkludera övrig verksamhet i 
anläggningen. Det finns gott om överskottsvärme för att delvis eller potentiellt helt täcka dessa behov. Dock 
märker man att överskottsvärmen uppstår främst under sommar och höstperioden vilket indikerar att lagring 
av värme via t.ex. geoenergilager kommer att bli aktuellt i så fall. Vid applikation av geoenergilager är det 
inte bara den användbara värmen (dvs 25°C eller varmare) som är aktuell utan även den avgivna värmen från 
kylsystemet som understiger denna temperatur, (Qc) se Tabell 15. Totala lagringsbara värmen som kan 
användas senare kommer således att öka ytterligare något. 

Övriga verksamhetens värme och kylbehov rekommenderas att utredas i nästa steg, där dessa tillsammans 
med resultaten i denna rapport kan användas för att dimensionera optimala systemlösningar för att täcka 
samtliga behov på effektivaste möjliga sättet. 

Tabell 21. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 82,2 103,6 21,4 
May 77,5 114,0 36,4 
Jun 72,9 114,4 41,4 
Jul 74,7 121,2 46,6 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1667,6 2146,5 478,9 
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5 Energibalans 
Detta kapitel kommer att jämföra resultaten från tidigare beräkningarna avseende ishallsverksamhetens 
värmebehov och den tillgängliga återvunna värmen från ishallarnas kylsystem för att ge en uppfattning om 
tillgänglig överskottsvärme för övrig verksamhet, export, mm, samt ifall det finns eventuellt behov för annan 
värmekälla. 

5.1 Återvunnen värme från CO2 DX systemet och ishallsverksamhetens 
värmebehov 

5.1.1 Nominellt scenario – ena ishallen stängd över sommaren 

Tabell 21 och Figur 8 visar på månadsbasis ishallsverksamhetens totala värmebehov samt tillgänglig 
användbar återvunnen värme (dvs 25°C eller varmare) från CO2 DX systemet för att täcka dessa behov. Som 
man kan se räcker återvunnen för att täcka värmebehoven under hela driftåret, men det kan vara och är 
förmodligen nödvändigt att förse anläggningen med t.ex. en elpanna för att stödja värmeproduktion vid 
momentära toppeffektbehov t.ex. under de kallaste vinterdagarna. 

Som tidigare kommenterats i rapporten kommer det bli aktuellt att inkludera övrig verksamhet i 
anläggningen. Det finns gott om överskottsvärme för att delvis eller potentiellt helt täcka dessa behov. Dock 
märker man att överskottsvärmen uppstår främst under sommar och höstperioden vilket indikerar att lagring 
av värme via t.ex. geoenergilager kommer att bli aktuellt i så fall. Vid applikation av geoenergilager är det 
inte bara den användbara värmen (dvs 25°C eller varmare) som är aktuell utan även den avgivna värmen från 
kylsystemet som understiger denna temperatur, (Qc) se Tabell 15. Totala lagringsbara värmen som kan 
användas senare kommer således att öka ytterligare något. 

Övriga verksamhetens värme och kylbehov rekommenderas att utredas i nästa steg, där dessa tillsammans 
med resultaten i denna rapport kan användas för att dimensionera optimala systemlösningar för att täcka 
samtliga behov på effektivaste möjliga sättet. 

Tabell 21. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 82,2 103,6 21,4 
May 77,5 114,0 36,4 
Jun 72,9 114,4 41,4 
Jul 74,7 121,2 46,6 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1667,6 2146,5 478,9 
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Figur 8. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

 

 

5.1.2 Alternativt scenario – Båda ishallarna igång över sommaren 

Även om antagandet i detta uppdrag har varit att ena ishallen är stängd från april till och med juli, så är det 
ändå värt att illustrera potentialen med återvunnen värme ifall man skulle välja att hålla båda ishallarna 
öppna under sommaren. 

Tabell 22 och Figur 9 visar resultaten för detta driftfall och det blir allt tydligare att det under sommartid 
uppstår ett överskott på användbar värme som via lagring kunde användas under vintertid till att täcka övrig 
verksamhets värmebehov eller export ifall det skulle bli aktuellt. Det finns med andra ord märkbar potential. 

Att hålla båda ishallarna igång under sommaren kommer oundvikligen att resultera i ökad elanvändning, men 
det är samtidigt värt att notera att detta tillskott sker då det finns möjlighet att täcka en märkbar del av 
elenergibehoven med solcellsteknik. Detta är även något som kunde utredas vidare. 

 

Tabell 22. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 164,4 207,3 42,9 
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May 155,1 227,9 72,9 
Jun 145,9 228,8 82,9 
Jul 149,3 242,5 93,2 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1974,9 2599,8 624,8 
 

 

 

Figur 9. Energibalans mellan ishallsverksamhetens värmebehov och tillgänglig användbar återvunnen värme från kylsystemet. 

 

5.2 Solceller och ishallsverksamhetens elbehov 

Solceller har på senare tid börjat bli en alltmer aktuell lösning för ishallar, speciellt ifall de även har drift under 
sommartid. Det som gör solceller intressant för just ishallar är att det finns stora takytor tillgängliga, dock bör 
hållfastheten säkerställas, och anläggningarna har en god elinfrastruktur, dvs elanslutningar som är 
dimensionerade för höga effekter. 

Några faktorer som avgör hur stor solcellteknikens potential är: 

 Taklutning och riktning  
 Behovsprofil 
 Aktuellt marknadspris för anläggning 
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 Skatteavdrag  
 Huvudsäkring  
 Priset på elcertifikat  
 Instrålningsförhållanden 
 Beräknad produktion  
 Parametrar i den ekonomiska kalkylen: kalkylränta, teknisk livslängd (t ex växelriktare), 

underhållskostnad, mm 
 

5.2.1 Preliminär beräkning för två ishallar 

Denna uppskattning för Ås Härads Arena beräknas med hjälp av Photovoltaic Geographical Information 
System (PVGIS) - Geographical Assessment of Solar Resource and Performance of Photovoltaic Technology. 
Det här verktyget erbjuds av Joint Research Centre/Institute for Energy and Transport från Europeiska 
kommissionen. 

I beräkningarna har man delat upp två ytor: tak 1 (väst) och tak 2 (öst), se Figur 10. Takkonstruktionen antas 
i respektive fall vara relativt platt, vilket betyder att solpanelerna kan installeras på ett stöd med optimal 
lutning som i Borås är 41°. 

För respektive tak har antalet solpaneler beräknats, där man tagit i beaktan faktorer som avstånd mellan rad 
(2,5 gånger panelhöjd för att undvika skuggläggning). Vidare påverkar orienteringen antalet paneler som 
ryms på taket samt panelernas azimut (väderstrecksriktning), vilka tillsammans bestämmer den totala 
elproduktionspotentialen. I detta fall visar det sig vara värt att följa orienteringen av arkitektoniska 
konstruktionen på respektive tak, på liten bekostnad av optimal azimut, för att maximera ytstorleken.  

 

Figur 10. Solceller placeringsförslag. 
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Antaganden Tak ishall 1: 

 Strålning databas: PGVIS-SARAH. 
 Plats: Borås; 57.720, 12.945. 
 PV typ: kristallina kiselsolceller. 
 Yta: 979 kvm – 576 standardpaneler (1,7x1m), Figur 10. 
 Installerad PV effekt: 157 kWp (16% effektivitet). 
 System förlust: 14% *. 
 Lutning: 41° (optimal lutning). 
 Azimut: -11° (Syd 0° - Norr 180°)  

*Solcellerna antas hållas fria från snö. 

 

Antaganden Tak ishall 2: 

 Strålning databas: PGVIS-SARAH. 
 Plats: Borås; 57.720, 12.945. 
 PV typ: kristallina kiselsolceller. 
 Yta: 1131 kvm – 665 standardpaneler (1,7x1m), Figur 10. 
 Installerad PV effekt: 181 kWp (16% effektivitet). 
 System förlust: 14% *. 
 Lutning: 41° (optimal lutning). 
 Azimut: 16° (Syd 0° - Norr 180°)  

*Solcellerna antas hållas fria från snö. 

 

Totala installerade effekten blir då ca 240 kWp. Tabell 23 visar resultaten från beräkningarna för respektive 
tak, där man kan se att den potentiella elproduktionen via solceller kunde uppgå till ca 290 MWh om året 
med ett maximum på 41 MWh i juni ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler. 

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten med anläggningens beräknade elbehov, speciellt under 
sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan möts väl. Figur 11 och Tabell 24 visar den potentiella 
solcellselproduktionen och jämför denna med det beräknade totala elbehovet i anläggningen, i detta fall 
baserat på scenariot där en ishall inte är i drift under sommaren. Här ser man att totalen i produktion 
respektive behov verkar ligga på liknande nivåer under sommarmånaderna, men då har man inte beaktat 
t.ex. dygnsvariationer i energibalansen.  

Detaljerad effektanalys har ej utförts i detta läge, men man kan konstatera att ishallsverksamhetens elbehov 
är mer jämnt utspritt över hela dygnet i jämförelse med solcellernas elproduktion. Detta indikerar att det 
förmodligen räcker med solpaneler på ena taket för detta driftscenario i ishallsverksamheten. Däremot är 
det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna under 
sommaren, dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka nyttan 
med solcellsteknik ytterligare. 

Det måste understrykas här att detta är frågan om en enklare uppskattning i detta läge, med syfte att 
illustrera storleksnivåerna på potentiell besparing i elenergianvändning avseende ishallsverksamheten. 
Solcellsteknikens tillämpning rekommenderas att utredas vidare i samband med att övriga verksamhetens 
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är mer jämnt utspritt över hela dygnet i jämförelse med solcellernas elproduktion. Detta indikerar att det 
förmodligen räcker med solpaneler på ena taket för detta driftscenario i ishallsverksamheten. Däremot är 
det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna under 
sommaren, dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka nyttan 
med solcellsteknik ytterligare. 

Det måste understrykas här att detta är frågan om en enklare uppskattning i detta läge, med syfte att 
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studier. Där kan man sedan för hela anläggningen ta fram optimerade lösningar som täcker samtliga behov 
på effektivaste sättet. 

Tabell 23. Uppskattning av elproduktion med solceller enligt PVGIS. 

TAK1 
Månad Ed [kWh] Em [kWh] H(i)_d [kWh] H(i)_m [kWh] SD_m [kWh] 
jan             92         2 846                 1              21              1 156  
feb           187         5 225                 1              38              1 629  
mar           428       13 273                 3              99              1 968  
apr           584       17 522                 5            136              2 946  
maj           603       18 706                 5            148              2 324  
jun           635       19 049                 5            153              1 751  
jul           588       18 223                 5            149              3 068  
aug           497       15 417                 4            124              2 211  
sep           416       12 468                 3              98              2 176  
okt           251         7 770                 2              59              1 689  
nov           111         3 330                 1              25                  978  
dec             62         1 933                 0              15                  732  
årsmedelvärde           372       11 313                 3              89                  494  
Total        4 454    135 762              35         1 066            22 627  

 
TAK2 

Månad Ed [kWh] Em [kWh] H(i)_d [kWh] H(i)_m [kWh] SD_m [kWh] 
jan           104         3 210                 1              21         1 297  
feb           213         5 950                 1              38         1 823  
mar           488       15 117                 3              98         2 240  
apr           671       20 133                 5            135         3 485  
maj           691       21 421                 5            147         2 526  
jun           731       21 944                 5            153         1 925  
jul           680       21 073                 5            149         3 526  
aug           576       17 841                 4            125         2 529  
sep           479       14 363                 3              98         2 550  
okt           287         8 891                 2              59         2 092  
nov           127         3 819                 1              25         1 109  
dec             70         2 168                 0              15            798  
årsmedelvärde           427       12 994                 3              89            587  
Total        5 115    155 930              35         1 064       25 900  

 
 
E_d: Average daily energy production from the given system (kWh/d) 
E_m: Average monthly energy production from the given system (kWh/mo) 
H(i)_d: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 
system (kWh/m2/d) 
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 
given system (kWh/m2/mo) 
SD_m: Standard deviation of the monthly energy production due to year-to-year variation (kWh) 
    
PVGIS© European Communities, 2001-2021    
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Figur 11. Potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

 

Tabell 24 Detaljerad potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

Månad Elproduktion Tak 1 
[MWh] 

Elproduktion Tak 2 
[MWh] 

Total solcellselproduktion 
[MWh] 

Elbehov anläggning 
[MWh] 

jan 3 3 6                       84  
feb 5 6 11                       75  
mar 13 15 28                       83  
apr 18 20 38                       41  
maj 19 21 40                       44  
jun 19 22 41                       44  
jul 18 21 39                       46  
aug 15 18 33                       92  
sep 12 14 27                       85  
okt 8 9 17                       86  
nov 3 4 7                       81  
dec 2 2 4                       84  
Total 136 156 292                     846  
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6 Ekonomi 
I rapportens omfattning har det inte ingått att estimera investeringskostnader eller göra 
lönsamhetsbedömningar, då dessa kan starkt påverkas av övriga verksamheternas behov i anläggningen. 
Övriga verksamheternas behov rekommenderas att utredas i ett nästa steg där man tillsammans med 
resultaten från denna rapport kan ta fram systemlösning inklusive kapacitetsbehov på delsystemen för att ta 
fram investeringskostnader. Vid behov kan även alternativa lösningar utredas och jämförande 
lönsamhetsbedömningar utföras. 

 

6.1 Driftskostnader inklusive service 

Givet det som konstaterats ovan har denna rapport istället fokuserat på att ta fram beräkningar som berör 
anläggningens driftsekonomi, speciellt vad gäller ishallsverksamheten. Med hjälp av den beräknade 
elenergianvändning för ishallsverksamheten i denna rapport, se tabeller i rapportens slut, kan man få 
uppfattning om energianvändningens inverkan på driftsekonomin. 

Vad gäller service så har EKA sammanställt historiska data på servicekostnader för kylsystem, med fokus på 
ishallar. Kostnaderna har fördelats i grupperna årliga kostnader och periodiska kostnader.  

Årliga kostnader består av planerat underhåll som sker varje år samt estimerade felservicekostnader, där 
båda baserar sig på expertbedömningar samt serviceräkningar från olika ishallar och bandybanor. 

Periodisk service är dyrare åtgärder, ofta 80–250 tusen kronor, som beroende på fall kan ske med 5–10 års 
intervall. Det kan t.ex. vara frågan om kompressorbyte eller större renoveringar. För att underlätta 
förståelsen av deras inverkan på driftsekonomin har en årlig sammanslagen ekvivalent av periodiska 
servicekostnader uträknats i tabellen nedan. 

 

Tabell 25. Servicekostnader för kylsystem. 

Systemtyp Årliga kostnader Periodiska kostnader Totala kostnader 
CO2 DX systemlösning 65 000 kr 30 000 kr 95 000 kr 
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7 Referensanläggningar 
Som tidigare nämnts i denna rapport tillämpar EKA i sina beräkningar samlade kunskaper och data från 
befintliga anläggningar där ombyggnationer gjorts. Beräkningarna som utförts i denna förstudie är i och med 
detta ej endast baserade på teoretiska modeller, utan även verkliga data. 

Tabell 26 visar samlade data från relevanta referensanläggningar, i detta fall ishallar med ett arenarum, som 
idag drivs med moderna CO2-systemslösningar projekterade av EKA. Det som gör att dessa avviker från Ås 
Härads Arena är att samtliga var befintliga anläggningar som ombyggdes delvis med nya tekniska lösningar. 
Det ska därför tilläggas här att ”besparingspotentialen” är som störst då man bygger nytt (och rätt) från 
början. 

Orsaken till att man även kan observera variationer i anläggningarnas energianvändning beror till stor del på 
att Eksjö och Gimo har CO2 DX system, medan Hällevi och Wasahallen har indirekta systemlösningar som är 
något mindre effektiva. 

 

Tabell 26. Samlade data från referensanläggningar med CO2-systemslösningar idag. 

Anläggning Energi per säsong 
[MWh] 

Energi per år 
[MWh] 

Energi per år innan ombyggnad 
[MWh] 

Gimo 410 490 950 
Hällevi 440 500 775 
Wasahallen 460 550 880 
Eksjö  380 420 980 
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8 Diskussion 
Denna rapport har analyserat kyl- och värmebehoven för ishallsverksamheten i Ås Härads Arena. Utöver två 
ishallar så består ishallsverksamheten även av övriga tillhörande utrymmen som omklädningsrum, kontor, 
gym, etc. 

Syftet med rapporten har varit att utreda i vilken utsträckning en modern kyl- och 
värmeproduktionsanläggning kan täcka ishallsverksamhetens värmebehov med återvunnen värme från 
kylsystemet, samt hur mycket tillgänglig värme som finns för att täcka den planerade övriga verksamhetens 
värmebehov och som därutöver kan eventuellt exporteras. Vidare har ishallsverksamhetes elenergibehov 
utretts som tillsammans med de rapporterade servicekostnaderna ger beställaren uppfattning om vad som 
behövs för att driva den verksamheten. 

Resultaten i de utförda analyserna för antaget driftscenario, där arenarumstemperaturen i bägge ishallarna 
är 8°C och ena ishallen håller sommarstängd april-juli, sammanfattas i tabeller i slutet av denna rapport. På 
årsbasis har följande resultat beräknats för ishallsverksamheten: 

 Total elanvändning 
o Ca 850 MWh 

 Totalt värmebehov 
o Ca 1670 MWh 

 Totalt användbar återvunnen värme från kylsystemet 
o Ca 2150 MWh 

 

Resultaten i de utförda analyserna tyder på att för antaget driftscenario så kan ishallsverksamhetens 
värmebehov med god marginal täckas av den återvunna värmen från kylsystemet. Det finns med andra ord 
även gott om användbar överskottsvärme, ca 480 MWh, för att delvis eller potentiellt helt täcka den övriga 
verksamhetens behov. Dock uppstår överskottsvärmen främst under sommar och höstperioden vilket 
indikerar att lagring av värme via t.ex. geoenergilager kommer att bli aktuellt för att skapa en fungerande 
helhet.  

Ifall man vill maximera mängden återvunnen värme som kan användas till att täcka värmebehov, är drift av 
båda ishallarna under sommartid ett alternativ där överskottsvärmen via ett geoenergilager kunde 
återanvändas senare under kallare perioden av året. Tillkommande elenergibehov skulle i så fall i betydande 
utsträckning kunna hanteras med solcellsteknik. 

Preliminär estimering av solcellsteknikens potential utfördes i denna rapport, där man undersökte respektive 
ishalls tak. Resultaten från beräkningarna indikerar att den potentiella elproduktionen via solceller kunde 
uppgå till ca 290 MWh om året ifall båda ishallarna utrustades med solpaneler, och grovt sett halveras ifall 
endast ena taket utrustas.  

Det är samtidigt viktigt att jämföra resultaten från elproduktionens beräkningar med ishallsverksamhetens 
beräknade elbehov, speciellt under sommartid för att se ifall utbud och efterfrågan möts väl. Analys av 
resultaten indikerar att det förmodligen räcker med installation av solpaneler på ena taket ifall syftet är att 
täcka endast ishallsverksamhetens elbehov i driftscenariot där ena ishallen även håller sommarstängt. 
Däremot är det värt att överväga installation på fler än ett tak ifall man planerar använda båda ishallarna 
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under sommaren; dessutom har övriga verksamheters elbehov inte beaktats i denna förstudie vilket kan öka 
nyttan med solcellsteknik ytterligare. 

Vad gäller val av teknik och dess placering så har denna utredning antagit de teknikval som anses idag gälla 
för en modern nybyggd ishall. Kylsystemet i analysen antas vara en CO2 DX lösning, då den ofta är bäst 
lämpad för nya ishallar vad gäller miljövänlighet, energi-, och kostnadseffektivitet. Samtliga värmesystem 
antas vara vattenbaserade för att kunna nyttja återvunnen värme. Arenarummens avfuktning sker med 
sorptionsteknik som även den kan tillämpa återvunnen värme från CO2-systemet med märkbara besparingar 
som resultat. Arenarummens luftvärme kan göras med ventilationsaggregat, eller fläktluftvärmare ifall man 
vill spara på yta för tekniken i anläggningen, vilket i detta fall kunde vara aktuellt. Luftläckage kommer att 
förse arenarummen med friskluft och ska i detta fall räcka för att upprätthålla gott inneklimat. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamhet med god marginal kan producera mer värme 
än vad den själv behöver. Hur denna värme ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters 
behov och eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en fortsatt studie. Där 
kan övriga verksamheternas kyl- och värmebehov beräknas för att sedan tillsammans med 
ishallsverksamhetens behov fungera som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande 
kapaciteter. Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
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9 Sammanfattande tabeller från ishallsverksamhetens beräkningar 
Tabellerna nedan sammanfattar resultaten från de utförda analyserna för antaget driftscenario i ishallsverksamheten, där arenarumstemperaturen i bägge 
ishallarna är 8°C och ena ishallen håller sommarstängd april-juli. ”Facility” syftar på ishallsverksamhetens omklädningsrum, kontor, gym, mm. 

Tabell 27. Ishallsverksamhetens beräknade elenergibehov. 

MONTH DEHUMIDIFICATI
ON [MWh] 

ARENA HEATING 
[MWh] 

ARENA 
LIGHTIN

G [MWh] 

RESURFACING 
[MWh] 

REFRIGERA
TION 

[MWh] 

FACILITY 
VENTILAITON [MWh] 

FACILITY LIGHTING 
[MWh] 

Total 
[MWh] 

Jan 0,2 12,9 3,7 0,7 65,3 0,4 0,5 83,8 
Feb 0,0 11,6 3,3 0,7 58,9 0,4 0,5 75,4 
Mar 0,4 12,0 3,7 0,7 65,5 0,4 0,5 83,3 
Apr 0,5 5,3 1,8 0,4 32,6 0,2 0,3 41,0 
May 0,8 4,7 1,8 0,4 35,7 0,2 0,3 43,9 
Jun 1,2 4,1 1,8 0,4 35,8 0,2 0,3 43,8 
Jul 1,7 4,0 1,8 0,4 37,9 0,2 0,3 46,3 

Aug 3,6 8,3 3,7 0,7 74,9 0,4 0,5 92,2 
Sep 2,2 9,1 3,5 0,7 68,9 0,4 0,5 85,4 
Oct 1,9 10,2 3,7 0,7 68,7 0,4 0,5 86,3 
Nov 0,7 11,3 3,5 0,7 63,8 0,4 0,5 81,0 
Dec 0,5 12,5 3,7 0,7 65,9 0,4 0,5 84,2 

Total 13,8 106,1 36,0 7,3 673,9 4,3 5,2 846,4 
 

Tabell 28. Potentiell elproduktion med solceller per månad VS ishallsverksamhetens elbehov. 

Månad Elproduktion Tak 1 [MWh] Elproduktion Tak 2 [MWh] Total solcellselproduktion [MWh] Elbehov anläggning [MWh] 

jan 3 3 6                       84  
feb 5 6 11                       75  
mar 13 15 28                       83  
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apr 18 20 38                       41  
maj 19 21 40                       44  
jun 19 22 41                       44  
jul 18 21 39                       46  
aug 15 18 33                       92  
sep 12 14 27                       85  
okt 8 9 17                       86  
nov 3 4 7                       81  
dec 2 2 4                       84  
Total 136 156 292                     846  

 

 

Tabell 29. Ishallsverksamhetens olika värmebehov samt användbar återvunnen värme från kylsystemet i två temperaturgrupper. 

One rink is off during summer period 

Month 
Tamb 
[°C] 

Dehumidi
fication 
[MWh] 

Resurfacing 
[MWh] 

Melting 
pit 

[MWh] 

Subfloor 
heating 
[MWh] 

Hot 
water 

[MWh] 
Ice rink space 

heating [MWh] 

Ice rink facility 
space heating 

[MWh] 
Q_HR >65 

[MWh] 
Q_HR 25-
65 [MWh] 

Jan -1,9 1,0 6,3 16,3 9,8 6,9 142,2 4,8 40,0 167,4 
Feb -1,6 0,2 5,7 14,8 8,8 6,2 127,6 4,3 36,0 151,1 
Mar 1,4 2,4 6,3 16,3 9,8 6,9 131,8 4,4 40,2 167,9 
Apr 4,8 2,6 3,0 7,9 4,7 3,3 58,7 1,9 20,5 83,1 
May 10,7 4,7 3,1 8,2 4,9 3,4 51,5 1,6 23,6 90,4 
Jun 13,6 6,9 3,0 7,9 4,7 3,3 45,6 1,4 24,2 90,2 
Jul 15,4 9,4 3,1 8,2 4,9 3,4 44,2 1,4 26,0 95,2 

Aug 14,6 20,4 6,3 16,3 9,8 6,9 91,0 2,9 51,1 188,6 
Sep 10,6 12,4 6,1 15,8 9,5 6,7 100,1 3,2 45,3 174,6 
Oct 7,7 11,0 6,3 16,3 9,8 6,9 112,5 3,7 44,0 175,0 
Nov 2,7 3,9 6,1 15,8 9,5 6,7 123,8 4,1 39,4 163,3 
Dec -0,3 2,9 6,3 16,3 9,8 6,9 137,0 4,6 40,6 168,6 

  77,9 61,8 160,2 96,0 67,6 1166,0 38,2 431,0 1715,6 
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Tabell 30. Energibalans ishallsverksamhetens och användbar återvunnen värme, med överskottsvärme tillgänglig för övrig verksamhet som resultat. 

Month Sum of heat demand [MWh] Sum of heat recovery [MWh] Available heat [MWh] 
Jan 187,3 207,4 20,1 
Feb 167,6 187,1 19,5 
Mar 177,9 208,1 30,2 
Apr 82,2 103,6 21,4 
May 77,5 114,0 36,4 
Jun 72,9 114,4 41,4 
Jul 74,7 121,2 46,6 

Aug 153,6 239,7 86,1 
Sep 153,7 219,9 66,2 
Oct 166,4 219,0 52,6 
Nov 169,9 202,7 32,9 
Dec 183,8 209,3 25,5 

 1667,6 2146,5 478,9 
 

Tabell 31. Servicekostnader för CO2 DX kylsystemet. Årlig ekvivalent har beräknats för periodisk service, dvs större ingrepp som ej sker årligen. 

Systemtyp Årliga kostnader Periodiska kostnader Totala kostnader 
CO2 DX systemlösning 65 000 kr 30 000 kr 95 000 kr 
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Fritids-och folkhälsonämnden 210622

Protokollsanteckning Ärende 10 Nya Isytor


Kristdemokraterna i Fritids-och folkhälsonämnden står bakom beslutet om en hemställan 
till Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren till Kilsund 4 om ett 
långsiktigt hyresavtal för en ishall med två isytor. 

Inte minst tidsapekten talar för detta alternativ.

Vi har under processens gång uttryckt tveksamhet till att Borås stad inte själv äger 
anläggningen utan istället ingår ett hyresavtal. 

Kristdemokraterna hade av flera skäl sett en lokalisering i anslutning till simarenan som 
fördelaktig. Detta alternativ har dock utretts och det har inte befunnits vara realistiskt att 
på denna plats tillskapa två isytor.


Kristdemokraterna i Fritids-och folkhälsonämnden 


Magnus Sjödahl KD

Ingela hallgren KD 
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TILLÄGGSFÖRSLAG 

Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 
förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges godkännande. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar för egen del att förvaltningen ges 
uppdrag att utreda var ytterligare en isbana kan förläggas. 
        

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 
”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 
till alternativ driftsform prövas.” 
 
Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 
som ligger till grund för framställan.  
Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 
i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 
nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 
fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 
byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 
övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 
detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 
aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 
annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 
investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 
investeringsbehov.  
I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 
så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 
Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
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I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 
ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 
tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 
förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 
principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  
En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  
Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  
 
Nämnden kommer fortsätta utreda var en ytterligare isbana kan förläggas. 
Denna isyta är tänkt att möjliggöra för fler idrotter att utvecklas i Borås, såsom 
skridskoåkning, long och short track, samt andra sporter som kräver is. Med 
ytterligare en isyta skulle ännu fler tider för allmänhetens åkning kunna 
tillgodoses.             

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 
lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 
tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 
motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 
en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 
blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 
öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 
spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 
utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 
kunde räknas in. 
1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 
isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 
anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 
Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 
2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 
Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 
isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 
Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 
 
Föreningar i nuvarande Ishall 
Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 
(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 
Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 
Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  
 
Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 
åldern 6 – 20 år. 
 2018 2019 2020 
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 med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 
Konståkarna 
i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-
åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 

 
I samband med att bidragsreglerna ändrades den 1 mars 2020, så sänktes kravet 
på att en sammankomst bestod av fem deltagare till tre deltagare, vilket gynnar 
de individuella sporterna. Detta innebär till exempel att konståkningsklubbarna 
fick fler aktiviteter med färre deltagare godkända. BHC har, för kännedom, 455 
medlemmar totalt - nästan hälften är över 20 år.    
 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  
 
Exempel på verksamhet en normalvecka i Ishallen; 

 
 
Föreningarnas behov – i samband med tillkomsten av två nya isytor 
De två konståkningsföreningarna har redovisat sina behov för att verksamheten 
ska kunna fungera fullt ut. Förutom de två isytorna så tillkommer kanslilokaler, 
6 omklädningsrum, förråd, sliprum, torra uppvärmningsytor för dans/gym, 
caféyta med beredningskök som fungerar vid träningsläger och arrangemang, 
musik- och ljudanläggning samt en läktare för ca 200 personer. Sliprum och 
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kanslilokaler kan eventuellt utgå, genom närheten till nuvarande Ishall och 
samordning av lokaler. 
 
”No Fall”-utrustningen, en hoppsele som underlättar teknikträning samt är ett 
extra stöd och till stor nytta för personer med funktionsvariationer, som idag 
finns i B-hallen bör monteras ned och följa med till den nya Ishallen.  
 
Den nya Ishallen ska vara möjlig att använda både med och utan klubba. Båda 
isytorna ska vara anpassade för konståkning, vilket är den prioriterade 
verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 
göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 
av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 
information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 
stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 
det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 
men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 
bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 
isen/rinken.  

 
Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  
2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 
Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 
x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 
skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 
Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 
till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 
sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 
pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 
målgrupper i verksamheten.  
Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 
gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 
tjänstepersoner från Borås Stad.   
Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 
ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 
för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 
folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 
tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 
referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 
placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 
fastigheten Kilsund 4.  
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De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 
- markyta finns för 2 isytor 
- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 
- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    
  arrangemang 
- närhet till skolor som idag har särskilda idrottsklasser för konståkare 
- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket  
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger med mera ligger inom  
  gångavstånd  
- möjlig tidshorisont; 2 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel, kort avstånd till Norrby  
- konkurrerar ej med andra objekt i investeringsbudgeten 
- föreningarnas förstaval 
  
Utmaningar; 
- staden äger inte fastigheten 
                                                                  
 
Boda IP 
Fördelar;        

- markyta finns för 2 isytor, staden äger marken   
- samordning av befintlig personal (vaktmästare och fastighetsskötare) på plats 
- kan samordna verksamhet med Bodaskolan, med inriktning Idrottslinje 
- bra möjligheter för övernattning i Bodaskolan vid träningsläger   
- bra kommunikationer 
- kompletterar en befintlig IP med etablerad föreningsverksamhet                                                                                                                                                 
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
 
Utmaningar; 
- inte första prioritet bland de boende i området 
- ny detaljplan behövs för området 
 
Borås Simarena 
Fördelar; 
- staden äger marken 
- relativt nära Ishallen och samordning av personal 
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- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 
Utmaningar; 
- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  
  alternativ. 
- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
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- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 
Utmaningar; 
- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  
  alternativ. 
- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
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som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 
Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
 
Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 
”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 
(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 
att ge mesta möjliga energinytta.    
 
 
 

 
  
 
Ekonomi  
 
De ekonomiska förutsättningarna kommer att redovisas i samband med att 
hyreskontraktet tas fram och återkopplas till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Fortsatt utredningsarbete 
 
Det framgår tydligt i ovan beskrivning att de tillkommande två isbanorna 
tillsammans med isytor i nuvarande ishall endast täcker behovet för de 
föreningar som för nuvarande bedriver sin verksamhet i ishallen. Nämnden 
kommer därför fortsätta utreda var en ytterligare isbana kan förläggas. Denna 
isyta är tänkt att möjliggöra för fler idrotter att utvecklas i Borås, såsom 
skridskoåkning, long och short track, samt andra sporter som kräver is. Med 
ytterligare en isyta skulle ännu fler tider för allmänhetens åkning kunna 
tillgodoses. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 
 
Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 
 
Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 
 
Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 
 
                        

Samverkan 
Förstudien har genomförts med samtliga berörda förvaltningar i staden. Likaså 
har berörda föreningar varit aktiva i förarbetet. 

 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
 
Moderaterna 
 
Annette Nordström 
Marita Bäck 
Lars Andersson 
Hakam Alakraa 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 
 
Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 
 
Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 
 
Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 
 
                        

Samverkan 
Förstudien har genomförts med samtliga berörda förvaltningar i staden. Likaså 
har berörda föreningar varit aktiva i förarbetet. 

 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
 
Moderaterna 
 
Annette Nordström 
Marita Bäck 
Lars Andersson 
Hakam Alakraa 
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 AVSIKTSFÖRKLARING 
 avseende förhyrning av ishallsanläggning 
 

MELLAN UNDERTECKNADE HAR FÖLJANDE AVSIKTSFÖRKLARING TRÄFFATS 
 
 
BAKGRUND 
 
 Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnd har tagit ett principbeslut om förhyr-

ning en ny ishallsanläggning och därvid hemställt till Borås Stads Lokalförsörj-
ningsnämnd, att förhandla med ägaren till fastigheten Borås Kilsund 4, Ås Hä-
rads Kilsund AB (ÅHK), om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall 
med två isytor på fastigheten Borås Kilsund 4, fortsättningsvis kallad ”Fastig-
heten”, 
 

 ÅHK är intresserat av att bygga en ishallsanläggning på Fastigheten och har 
tagit fram skisser och ritningar samt låtit Energi & Kylanalys AB (EKA) ta fram en 
energiberäkning samt ett förslag på tekniska lösningar avseende kyl- och vär-
mebehoven i en kommande anläggning. 
 

 Fortsättningsvis benämns Fritids- och Folkhälsoförvaltningen som ”FoF”, Lokal-
försörjningsförvaltningen som ”LFF” samt Ås Härads Kilsund AB som ”ÅHK”, 
dessa tre benämns som ”Parterna”. 
 

Mot denna bakgrund har LFF, FoF och ÅHK ingått följande avsiktsförklaring: 
 

1. Förutsättningen från LFF:s sida att ingå ett bindande hyreskontrakt är 
 
1.1 att Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Borås 

Stads kommunstyrelse och Borås Stads kommunfullmäktige godkänner 
tecknandet av ett långsiktigt hyreskontrakt på av parterna framförhand-
lade villkor, 
 

1.2 att anbudssumman för byggentreprenaden, avseende den del som LFF 
skall förhyra, inte överstiger etthundratiomiljoner/110 000 000/kronor ex-
klusive mervärdesskatt (se även punkt 3.8 nedan) samt, 

 
1.3 att detaljplanen för Fastigheten godkänner den verksamhet som FoF av-

ser att bedriva. 
 

2. Förutsättningen från ÅHK:s sida, att ingå ett bindande hyreskontrakt är 
 
2.1 att ÅHK:s styrelse godkänner tecknandet av ett långsiktigt hyreskontrakt 

på av parterna framförhandlade villkor, 
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2.2 att bygglov erhålles för uppförandet av de byggnader där ishallsverksam-
heten skall inrymmas oberoende av om bygglov inte erhålls för eventuellt 
övrig verksamhet inom Fastigheten. 

 
3. Parterna anser gemensamt, att följande är förutsättningarna för ett mellan 

Parterna bindande hyreskontrakt: 
 
3.1 Byggnationen av ishallsanläggningen skall konkurrensutsättas. Detta be-

tyder, att Parterna gemensamt tar fram erforderligt upphandlingsun-
derlag, varefter LFF gör en entreprenadupphandling i enlighet med lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det skall av förfrågningsun-
derlaget framgå, att Staden, efter tilldelningsbeslutet, kommer att göra ett 
partsskifte på så sätt, att ÅHK i entreprenadkontraktet kommer att ingå 
som beställare av entreprenaden. Entreprenaden skall upphandlas som 
en styrd totalentreprenad. 
 

3.2 Parterna är medvetna om, att det blivande tilldelningsbeslutet kan 
komma att överklagas, vilket kan komma att fördröja starten av byggnat-
ionen. 

 
3.3 Parterna är ense om, att en av de viktigaste entreprenadfrågorna är 

energi- och miljöaspekten utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
Parterna skall verka för, att i möjligaste mån genomföra de förslag som 
framgår av den utredning som har tagits fram av EKA. Om så behövs 
skall EKA:s utredning kompletteras med ett mer detaljerat förslag, vilket 
bland annat skall innefatta hur eventuell överskottsvärme skall hanteras. 

 
3.4  Byggnaderna skall uppfylla de krav som framgår av LFF:s upprättade 

”kravspecifikation lokaler”, som framgår av bilagorna 1 till denna avsikts-
förklaring. 

 
3.5 Om parternas hyresförhållande kommer till stånd, skall det i det slutliga 

hyreskontraktet anges, att Hyresgästen svarar för det inre underhållet av 
de förhyrda lokalerna från och med ytterväggarnas, golvens och takens 
insidor medan Hyresvärdens svarar för alla övriga reparationer och allt 
övrigt underhåll. För sådana byggnadsdelar som ingår i byggnadens kon-
struktion, såsom bärande balkar och pelare, ansvarar Hyresvärden oav-
sett om de ligger inom eller utanför den av LFF förhyrda arean.  Om Par-
terna finner det lämpligt, skall i stället för ovanstående text, parterna över-
enskomma om en detaljerad gränsdragningslista avseende reparations- 
och underhållsansvaret. Se vidare hyreskontraktets punkt 19. 

 
3.6 Som framgår av bifogade skissförslag, bilaga 1, är avsikten att uppföra 

två ishallar.  
 
3.7 De båda ishallarna skall anpassas på sådant sätt, att de går att använda 

både ”med och utan klubba”. Berörda parter och föreningar är med i fram-
tagandet av utformningen och ytornas beskaffenhet, detta gäller såväl 
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vid utformningen av isytor, som bi- och träningsytor. 
 
3.8 I entreprenadsumman, 110 000 000: -, som anges i denna överenskom-

melse ingår även den del av entreprenadkostnaderna, som avser mark- 
och ledningsarbeten samt eventuellt andra förekommande entreprenad-
arbeten, som berör LFF:s förhyrning men inte utförs i de lokaler som skall 
förhyras av LFF. Däremot ingår inte kostnaden för den utredning som är 
framtagen, och möjligen skall kompletteras, av EKA. Kostnaderna för 
iordningställande av utemiljö, såsom asfaltering och parkeringsplatser, 
ingår inte i den angivna entreprenadsumman 110 000 000: -. 

 
3.9 Om ett bindande hyreskontrakt inte skulle komma till stånd med anled-

ning av att någon av förutsättningarna i punkterna 1.1 – 1.3 eller 2.1 och 
2.2 ovan inte uppfylls, faller denna avsiktsförklaring, varvid ingendera 
parten har något krav å den andra parten, av vad slag det vara må med 
anledning av denna avsiktsförklaring. 

 
4. Under förutsättning av att ovanstående villkor uppfylls är det parternas 

avsikt att träffa ett slutligt hyreskontrakt med, bland annat, nedanstående 
villkor:  

 
1. HYRESVÄRD 
 
 
 

556388–2884 Ås Härads Kilsund AB 
Box 1136 
501 11 Borås 

2. HYRESGÄST 
 
 
 

212000–1561 Borås Stad  
genom dess Lokalförsörjningsnämnd  
501 80 Borås 

3. LOKALENS 
ADRESS Norrby långgatan 47, kan förändras senare skede 

4. LOKALENS KVAR-
TER Borås Kilsund 4 

5. LOKALENS SKICK 
OCH ANVÄND-
NINGSÄNDAMÅL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förhyrningen avser två ishallar med tillhörande utrymmen, 
Byggnaden är inte uppförd vid denna avsiktsförklarings in-
gående. Byggnaden skall uppföras i enlighet med av Hy-
resgästen upprättade ”kravspecifikation lokal” samt ”för-
frågningsunderlag (RFP)”, vilka bifogas som bilagor 1 och 
2 till denna avsiktsförklaring. Bilaga 2 bifogas i senare 
skede. 
 
Som framgår ovan är Parterna är ense om, att en av de 
viktigaste frågorna är energi- och miljöaspekten utifrån ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Parterna skall verka för, 
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att i möjligaste mån genomföra de förslag som framgår av 
den utredning som har tagits fram av EKA.  
 
Om så behövs skall EKA:s utredning kompletteras med ett 
mer detaljerat förslag, vilket skall innefatta, bland annat, 
hur eventuell överskottsvärme skall hanteras 

6. LOKALENS STOR-
LEK 

 
 
 
 
 

Byggnadsarean se bilaga 1  
 
Eftersom byggnaden inte är uppförd vid kontraktets teck-
nande är ytorna inte kontrollmätta före denna avsiktsförkla-
rings ingående. Totala lokalareor kan komma att införas i 
ett slutligt hyreskontrakt när dessa blir kända. 

7. INREDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalerna uthyrs utan för verksamheterna avsedd inred-
ning. Vid hyresavtalets upphörande skall hyresgästen, om 
inte annat har avtalats, bortföra hyresgästen tillhörig inred-
ning och återställa lokalerna i ett skick, som av hyresgästen 
bedöms som godtagbart. 
 
Om hyresgästen vid sin avflyttning från lokalerna har kvar-
lämnat inredning eller annat material äger hyresvärden rätt, 
att på hyresgästens bekostnad bortforsla detta såsom vär-
delöst. Om hyresvärden till följd härav skulle drabbas av 
kostnader, till exempel i form av rivningskostnader, deponi-
avgifter, avfallsskatt eller transportkostnader, skall hyres-
gästen ersätta hyresvärden härför. 

8.    KONTRAKTSTID 
MED PRELIMINÄR 
INFLYTTNINGS-
DAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminärt från och med 2024-06-01 till och med 2054-05-
31.  
 
Parterna är ense om, att kontraktstidens början är prelimi-
när och beroende av att byggnaden är inflyttningsklar 
2024-06-01. Skulle så inte vara fallet innebär det ingen an-
nan ändring i detta hyreskontrakt än att kontraktstidens 
början förskjuts. Ingendera parten kommer att ha något 
krav på den andra parten med anledning av detta.  
 
Hyresgästen skall beredas tillfälle att minst två månader 
före hyrestidens början beredas tillträde till lokalerna för ut-
förandet av sina arbeten med installationer och eventuellt 
kompletterande byggnationer  
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Hyresvärden skall senast sex månader före kontraktsti-
dens början meddela Hyresgästen de exakta tidpunkterna 
för hyrestidens början samt den dag då hyresgästen får till-
träde till lokalerna för utförandet av sina egna arbeten enligt 
ovan.  

9.    UPPSÄGNINGS- 
OCH FÖRLÄNG-
NINGSTIDER 

 

Uppsägning av detta avtal skall göras minst tjugofyra/24/ 
månader före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall 
är avtalet förlängt med tre år för varje gång med enahanda 
uppsägningstid. 

10. HYRANS BESTÄM-
MANDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bashyran är sexmiljoneråttahundrasjuttiofemtusen 
/6 875 000:-/kronor per år för ytorna enligt bilaga 1. Hyran 
utgår från och med dagen för kontraktstidens början.   
 
Hyran är beräknad utifrån en tänkt total byggkostnad, om 
110 000 000 kronor exkl. moms, eftersom entreprenaden 
inte är upphandlad (enligt LOU) vid denna avsiktsförklarings 
ingående men ska justeras uppåt med samma proportion 
som den totala byggkostnaden överstiger 110 000 000 kr. 
ÄTOR som skulle komma att påverka hyran uppåt skall 
skriftligen godkännas av LFF innan beställningen görs av 
Hyresvärden. LFF skall även beredas tillfälle, att skriftligen 
godkänna Hyresvärdens överenskommelse med Entrepre-
nören om avgående arbeten i förhållande till vad som har 
upphandlats.  

11. HYRANS BETAL-
NING 

 
 

Hyra jämte hyrestillägg skall, utan anfordran, erläggas sen-
ast den sista vardagen före början av varje kalenderkvartal. 
Hyrestillägg skall anses som avtalad hyra. 

12. RÄNTA.  
BETALNINGSPÅ-
MINNELSER                        
 
 
 

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels 
ränta enligt räntelagen, dels också ersättning för varje 
skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning 
för inkassokostnader m.m.  
 
Ersättning för påminnelse utgår med belopp, som vid varje 
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tillfälle gäller enligt förordningen om inkassokostnader 
m.m. 

13. INDEXKLAUSUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % av den överenskomna bashyran enligt punkten 10 
ovan skall under hyrestiden omräknas med hänsyn till för-
ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 
som basår och enligt följande grunder: 
 
50 % av bashyran skall vara anpassad till indextalet för ok-
tober månad år 2024. Detta tal, bastalet, är okänt vid kon-
traktets tecknande. Skulle indextalet någon påföljande ok-
tobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall 50 % 
av bashyran ändras med samma procenttal varmed index-
talet har ändrats i förhållande till bastalet. 
 
I fortsättningen skall 50 % av bashyran höjas eller vara 
oförändrad i förhållande till indexändringarna, varvid hyre-
sändringen beräknas på basis av den procentuella för-
ändringen mellan bastalet och indextalet för respektive 
oktobermånad. Vid förändring av hyran skall denna avrun-
das till heltal kronor.  
 
Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än bashyran. Hy-
resförändring sker alltid från och med den 1 januari året 
efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.  

14. VÄRME OCH UPP-
VÄRMNING AV 
VARMVATTEN 
 
 
 
 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget avtal med le-
verantören av fjärrvärme.  
 
Om det inte är möjligt för Hyresgästen att teckna ett sepa-
rat avtal med leverantören av fjärrvärme, skall ersättning i 
stället erläggas till Hyresvärden enligt en separat, av Hy-
resvärden på dennes bekostnad uppsatt, undermätare för 
fjärrvärme. 

15. VA-AVGIFT, AN-
SLUTNING AV YT-
TERLIGARE LED-
NINGAR 

 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget avtal med le-
verantören av VA. Om det inte är möjligt för Hyresgästen 
att teckna ett separat avtal avseende VA skall ersättning i 
stället erläggas till Hyresvärden enligt en separat, av Hy-
resvärden på dennes bekostnad uppsatt, undermätare för 
VA. 
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16.  KYLA OCH VENTI-
LATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden tillhandahåller de anläggningar för ventilation 
och kyla, som kommer att finnas i lokalen den dag när den 
första hyresperioden börjar och som framgår av bifogade 
kravspecifikation och RFP, bilagorna 1 och 2. För det fall, 
att hyresgästen härutöver önskar annan ventilation eller 
komfortkyla till lokalen har hyresgästen att själv ombesörja 
och bekosta sådan installation. 
 
Hyresgästen svarar för drift och underhåll av anläggningar 
för ventilation och kyla, oavsett vem som ursprungligen har 
installerat denna. Hyresgästen får inte ansluta egen utrust-
ning till fastighetens värme-, ventilations-, eller köldbärar-
system utan skriftligt tillstånd från hyresvärden. 

17. ELSTRÖM 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget abonnemang 
med leverantör av el. 

18. EMBALLAGE- 
OCH SOPHÄMT-
NING 

 

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Om källsortering 
förekommer inom fastigheten förbinder sig hyresgästen att 
följa reglerna för detta. 

19. DRIFT AV DEN 
FÖRHYRDA BYGG-
NADEN.  
 
UNDERHÅLL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden svarar för driften av byggnaderna medan Hy-
resgästen ombesörjer och bekostar driften av de förhyrda 
lokalerna.  
 
Hyresvärden svarar för allt det underhåll som enligt nedan 
inte åligger hyresgästen. 
 
Hyresgästen svarar för det inre underhållet av de förhyrda 
lokalerna från och med ytterväggarnas, golvens och takens 
insidor. För sådana byggnadsdelar som ingår i fastighetens 
konstruktion, såsom bärande balkar och pelare, ansvarar 
Hyresvärden, oavsett om dessa delar ligger inom eller ut-
anför den av Hyresgästen förhyrda arean.   
 
Hyresgästens underhållsansvar omfattar också av hyres-
värden eventuellt tillhandahållen utrustning, som till exem-
pel i de förhyrda lokalerna installerad utrustning för venti-
lation, kyla och sprinklers. 
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REVISIONSBE-
SIKTNINGAR. 
 
 
 
 
TILLTRÄDE TILL 
VISSA UTRYMMEN 
 

 

Hyresvärden förbinder sig att utnyttja entreprenörens ga-
rantiansvar för sådana fel som faller inom detta ansvar un-
der garantitiden (fem år). 
 
Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran under 
den tid då hyresvärden låter verkställa underhåll av fastig-
heten, byggnaden eller de förhyrda lokalerna. Hyresvärden 
skall minst en månad i förväg underrätta hyresgästen om 
tidpunkt för reparation. 
 
Om hyresgästen, utan erforderligt bygglov, vidtar ändringar 
i de förhyrda lokalerna - och värden till följd härav tvingas 
utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt PBL - skall hy-
resgästen till hyresvärden utgiva motsvarande belopp.  
 
Då hyresgästen själv utför arbeten i lokalen skall han till 
hyresvärden, i god tid före arbetets utförande, förete bygg-
varudeklarationer för det material där sådana deklarationer 
föreligger. 
 
Om det vid revisionsbesiktningar -till exempel av elanlägg-
ning, sprinkleranläggning och annat - skulle konstateras 
brister i av hyresgästen utförd installation är hyresgästen 
skyldig, att på sin bekostnad tillrätta dessa fel inom den tid 
som framgår av föreläggandet. 
 
Hyresgästen medger fritt tillträde, utan tillsägelse i förväg, 
till de utrymmen som personal från elverk, va-verk, telefö-
retag och liknande behöver ha tillträde till. Dessa utrymmen 
får inte blockeras av hyresgästen. 

20. SKYLTAR, SKYLT-
SKÅP FÖNSTER 
OCH DÖRRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästen medges rätt att uppsätta skyltar. Dessa skall 
dock i avseende på utformning och placering godkännas 
av hyresvärden och vara anpassade till det av hyresvärden 
upprättade skyltprogrammet för byggnaden.  
 
Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa fasa-
den till ett av hyresvärden godtagbart skick. Hyresgästen 
äger inte rätt att uppsätta automater och skyltskåp å ytter-
väggarna utan särskilt medgivande av hyresvärden.  Skulle 
bygglov erfordras för skylt skall sådant sökas av hyresgäs-
ten på dennes bekostnad. 
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Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, såsom fasad-
renovering, åligger det hyresgästen, att på egen bekostnad 
och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyl-
tar, markiser, antenner och därmed jämställt. Hyresgästen 
svarar för skador på skyltar, fönster och dörrar. 

21.  LÅSANORD-
NINGAR. FÖRSÄK-
RINGAR. LARM 

 
 
 
 
 
 

Hyresgästen skall på egen bekostnad utrusta lokalerna 
med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs 
för giltigheten av hyresgästens affärs- eller företagsförsäk-
ring, i den mån inte försäkringsbolaget godtar de lås hyres-
värden vid inflyttningen har inmonterat.  
 
Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla försäk-
ring avseende samtliga till lokallägenheten hörande föns-
ter, lastportar och dörrar. 

22. PARKERINGS-
PLATSER 

 

Bestäms i senare skede, men föreskriven parkeringsnorm 
måste uppfyllas.  

23. SNÖRÖJNING, 
SANDNING, FAS-
TIGHETSSKÖTSEL 

Snöröjning sandning och fastighetsskötsel ombesörjs och 
bekostas av Hyresgästen. 

24. MERVÄRDES-
SKATT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om hyresvärden är, eller kommer att bli, redovisningsskyl-
dig för mervärdesskatt på hyran, skall hyresvärden äga rätt 
att under löpande kontraktstid, uttaga motsvarande kost-
nad av hyresgästen, dock endast under förutsättning, att 
hyresgästen är momsredovisningsskyldig för den verksam-
het som bedrivs i lokalerna. 
 
Mervärdesskatten skall erläggas samtidigt med hyran och 
beräknas enligt vid varje tillfälle gällande regler för moms 
på hyra. Enligt nu gällande regler skall mervärdesskatten 
beräknas på vid varje tillfälle utgående total hyra - varmed 
förstås bashyra + indextillägg + samtliga övriga hyrestillägg 
och ersättningar.  
 
Om hyresgästen agerar på sådant sätt, (exempelvis genom att 
upplåta lokalen i andra hand), att hyresvärden blir återbetal-
ningsskyldig för mervärdesskatt skall hyresgästen ersätta 
hyresvärden med hela det återbetalda beloppet. Härutöver 
skall hyresgästen utge ersättning för den kostnadsökning 
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 det innebär för hyresvärden, att han inte längre har av-
dragsrätt för ingående mervärdesskatt. 

25. FASTIGHETS-
SKATT, KOMMU-
NAL FASTIGHETS-
AVGIFT ELLER 
DÄRMED JÄM-
STÄLLT 

Fastighetsskatt alternativt kommunal fastighetsavgift ingår 
inte i hyran. 
 

26. KRAV FRÅN MYN-
DIGHETER 

 
 
 
 
 

Det ankommer på hyresgästen, att på eget ansvar och 
egen bekostnad svara för de åtgärder som i de förhyrda 
lokalerna kan komma att krävas av miljö- och hälsoskydds-
nämnd, byggnadsnämnd, brandmyndighet, försäkringsbo-
lag, yrkesinspektion eller annan myndighet om det inte är 
åtgärd på byggnad för vilken hyresvärden svarar enligt 
punkt 19. Hyresgästen skall, innan åtgärd vidtas, samråda 
med hyresvärden. 

27. SKYDD MOT 
OLYCKOR  

         BRANDSKYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnaden skall uppföras enligt Hyresgästens kravspecifi-
kation och RFP (bilagorna 1 och 2) vilka inte får strida mot gäl-
lande lagar och förordningar på området. 
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller, att en 
ägare av byggnader är skyldig att skriftligen till kommunen 
lämna en redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller 
anläggningen. Hyresgästen är skyldig att lämna hyresvär-
den de uppgifter som behövs för att denne skall kunna full-
göra sin redogörelseskyldighet.  
 
Hyresgästen och hyresvärden skall på begäran av den 
andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna 
fullgöra sin skyldighet att lämna redogörelse för brandskyd-
det enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgär-
der 
Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som 
är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvär-
den ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början 
uppfyller det krav på brandskydd som för avsedd använd-
ning av lokalen följer av gällande regler. 
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Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av det tekniska brandskydd som 
efter hyrestidens början kan komma att krävas för den 
verksamhet för vilken lokalen är upplåten.  
 
Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funkt-
ionen av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på 
egen bekostnad vidta nödvändiga service- och under-
hållsåtgärder, oavsett vem som har försett lokalen med en 
anordning eller utrustning. Hyresgästens service- och un-
derhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar 
som hyresvärden har installerat i lokalen. 
 
Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till att 
räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar 
och andra brandskyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls 
fria från hindrande föremål samt att genomföringar som 
görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. 
 
Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister 
i utrustning eller anordning som parten har installerat eller 
som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd 
åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att 
parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att 
vidta. 
 
Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än 
ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskom-
mits. 
 
Systematiskt brandskyddsarbete m.m. 
Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsstäl-
lande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen 
och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska 
åtgärder som reglerats i det föregående, även de organi-
satoriska åtgärder som behövs för att minska risken för 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer om-
fattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den 
andre parten lämna den information om fastigheten re-
spektive verksamheten som parten behöver för att kunna 
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fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldig-
heter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är 
dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre 
parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning 
av partens systematiska brandskyddsarbete. 
 
Redogörelse för brandskyddet  
Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. 
Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed 
att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne 
behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. 

28. OFÖRUTSEDDA 
KOSTNADER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tillägg till hyran skall hyresgästen under hyrestiden, 
utan uppsägning, samtidigt med hyran, erlägga på lokalen 
belöpande andel av sådana kostnadsökningar som upp-
kommer på grund av införande eller höjning av för fastig-
heten gällande annan skatt än fastighetsskatt, avgift eller 
pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan 
komma att besluta.  
 
Sak samma gäller om hyresvärden åläggs generella om-
byggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten, som inte 
enbart avser lokalen, till följd av beslut från riksdag, rege-
ring, kommun eller myndighet.  
 
Här omtalad hyresökning skall anses avtalad att utgå från 
och med den dag då hyresvärdens kostnadsökning inträf-
far och skall erläggas enligt detta avtals regler för hyrans 
betalning.  
 
Lokalens andel skall beräknas i förhållande till i fastighet-
ens utgående hyror vid tidpunkten för kostnadsökningen. 
Med skatt enligt denna punkt avses inte fastighetsskatt och 
moms om särskild överenskommelse härom träffats i detta 
kontrakt. 

29. FORCE MAJEURE 
 
 
 
 

Arbetsinställelse blockad eller sådant varöver parterna inte 
råder, såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingri-
pande av myndighet, fritar parterna såväl från fullgörande 
av dess enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den 
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mån de inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kost-
nader, liksom från skyldighet att erlägga skadestånd. 

30. LEDNINGAR FÖR 
TELEFONI OCH 
DATAKOMMUNI-
KATION 

 

Ledningar för telefoni- och datakommunikation tillhanda-
hålls av hyresvärden till den del det framgår av bifogade 
kravspecifikation och RFP, bilagorna 1och 2. Övrig install-
ation och ledningsdragning ombesörjes och bekostas av 
hyresgästen. 

31. MILJÖFRÅGOR 
TILLSYNSAVGIF-
TER OCH ANDRA 
AVGIFTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästen skall följa bestämmelserna i Miljöbalken och 
dessutom informera hyresvärden om man bedriver hälso- 
och miljöfarlig verksamhet. Hyresgästen skall också infor-
mera hyresvärden om sådana iakttagelser som kan vara 
av betydelse för miljö och hälsa. 
 
Under hyrestiden skall hyresgästen följa de anvisningar 
som hyresvärden lämnar avseende hanteringen av avfall, 
miljöfarligt avfall samt kemiska produkter. Hyresgästen för-
binder sig att informera hyresvärden i frågor som rör val av 
material, teknisk utrustning för fasta installationer, ombygg-
nader och liknande, som sker genom hyresgästens försorg 
samt att i samband härmed lämna hyresvärden erforderlig 
miljöinformation.  
 
Hyresgästen garanterar, att hans köldmedieanläggningar 
uppfyller samtliga de krav som uppställs i Miljöbalken och 
andra miljöföreskrifter. Således är hyresgästen skyldig att 
efterfölja reglerna för anmälan, årlig kontroll och rapporte-
ring i dessa avseenden. Hyresgästen skall bekosta sådana 
tillsyns- och övriga avgifter som följer av miljöbalken eller 
av annan lagstiftning och andra författningar och som är 
direkt hänförliga till den i lokalen bedrivna verksamheten. 

32. ÖVERLÅTELSE AV 
HYRESKONTRAK-
TET OCH UNDER-
UTHYRNING.  

 

Hyresgästen äger inte rätt att överlåta detta kontrakt på an-
nan, eller andrahandsuthyra hela eller delar av lokalen, 
utan hyresvärdens skriftliga medgivande. 
 

33. MEDDELANDE OM 
ÄNDRAD ADRESS 
OCH ÄNDRING AV 
FIRMATECKNARE 

 

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att meddela 
varandra om deras respektive adresser skulle komma att 
ändras. Parterna skall också omgående meddela varandra 
vid förändringar i rätten att teckna respektive parts firma. 
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34. HYRESGÄSTAN-
PASSNING AV LO-
KALERNA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIKTLINJER FÖR 
TILLGÄNGLIGHET 
 

 

De med detta kontrakt avsedda lokalerna överlåts till hy-
resgästen i det skick som framgår av bifogade kravspecifi-
kation och RFP, bilagorna 1 och 2. 
 
Hyresgästens har att själv anpassa lokalerna till sin verk-
samhet och Hyresvärden skall för detta ändamål ställa 
byggnaden till Hyresgästens förfogande två månader före 
hyrestidens början.  
 
Hyresgästen har att ansöka om och bekosta samtliga de 
tillstånd som erfordras för sin anpassning av lokalerna, 
såsom eventuellt bygglov, tillstånd av miljöförvaltning, 
räddningstjänst och andra myndigheter. Hyresvärden åtar 
sig att, om så erfordras, biträda hyresgästen ansökningar.  
 
Hyresvärden medger, att hyresgästen utför de aktuella an-
passningsåtgärderna. 
 
Parterna åtar sig, att vid sin anpassning av lokalerna upp-
fylla samtliga de riktlinjer och standarder som framgår av 
Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer och standard för 
fysisk tillgänglighet. 

35. Förköpsförbe-
håll avseende 
aktierna i Hy-
resvärdsbola-
get 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktierna i 556388–2884 Ås Härads Kilsund AB (”Bolaget”) 
ägs till 100 % av ÅS Härads Holding AB, 556837-6379, 
(”Säljaren”). Om Säljaren skulle önska försälja samtliga, eller 
delar av, sina aktier i Bolaget skall Borås Stad beredas till-
fälle att förköpa aktierna. Erbjudandet om förköp kan end-
ast utnyttjas avseende samtliga de aktier som erbjudandet 
omfattar. 
 
Erbjudandet om att förköpa aktierna skall innehålla pris 
samt betalnings- och samtliga övriga villkor för försälj-
ningen och skriftligen ställas till LN.diarium@boras.se samt  
KS.diarium@boras.se. Om Staden önskar begagna sig av 
sin förköpsrätt skall förköpsanspråket meddelas till Sälja-
ren inom 90 dagar, räknat från den dag erbjudandet har 
diarieförts hos Staden. Aktie som förköps skall betalas 
inom två månader från den tidpunkt, då priset blev bestämt. 
 
Om Staden avstår från att utnyttja sig förköpsrätt, eller inte 
svarar inom avtalad tid, är Säljaren fri att försälja akti-
erna/aktien till annan än Staden. 
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Säljaren förbinder sig att i Bolagets bolagsordning införa 
vad som här överenskommits. 

36. Rangordnings-
regler 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om det mellan detta hyreskontrakt och de till kontraktet fo-
gade bilagorna, eller mellan bilagorna, skulle finnas mot-
stridiga uppgifter gäller de i följande ordning om inte om-
ständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 
 

Rangordning Bilaga 
1 Detta hyreskontrakt 
   
   

 

UNDERSKRIFTER 
DETTA KONTRAKT, SOM INTE UTAN SÄRSKILT MEDGIVANDE FÅR INSKRIVAS ELLER  

PANTSÄTTAS, HAR UPPRÄTTATS I TVÅ LIKA LYDANDE EXEMPLAR,  
AV VILKA PARTERNA HAR TAGIT VAR SITT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORÅS 

DEN      /        2021 

 
ÅS HÄRADS KILSUND AB 

 
 

_________________________ 
V.d. 

 

 
BORÅS 

DEN      /     2021 
 

 
BORÅS STAD, DESS LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMND 

 
 

______________________     ______________________ 
 

 
DENNA AVSIKTSFÖRKLARING HAR UPPRÄTTATS I FYRA LIKA LYDANDE EXEMPLAR  

AV VILKA NEDANSTÅENDE PARTER HAR TAGIT VAR SITT 
 

Borås den     /     2021 Borås den     /     2021 
BORÅS STAD BORÅS STAD 
LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN FRITIDS OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN 
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_________________________ _________________________ 
 

Borås den     /     2021 
ÅS HÄRADS KILSUND AB 

 
 

_________________________ 
 
I min egenskap av innehavare av samtliga aktier i Ås Härads Kilsund AB godkänner jag vad 
som ovan i punkten 36 har överenskommits avseende förköpsförbehåll avseende aktierna i 
hyresvärdsbolaget  

Borås den          /          2021 
 
 

_________________________ 
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Borås Kilsund 4
Adress Evedalsgatan/ Norrby långgatan 
Hyresvärd Ås Härads Kilsund AB
Yta Enligt ritning
Hyra 6 875 000 kr/år
Index 50 % KPI
Avtalstid 30 år 24 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2024-06-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Fritids - och Folkhälsonämnden
Yta
Klass Självkostnad
Årshyra 6 875 000 kr

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Kostnader för anpassningar tillkommer

Enligt ritning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr LFN 2021-00411 2.6.1.2 

Nyförhyrning - Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom 
en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att 
alternativ driftform prövas. Se mer i bifogad fil. 

Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet Nya isytor och 
utefter detta har en avsiktsförklaring tillsammans med ett hyresavtal tagits fram 
av berörda förvaltningar och parter. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på 
att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan bara Borås Stad, 
som hyresgäst, hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Skrivelse Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Planskisser 

4. Karta 

5. Avsiktsförklaring Hyresavtal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr LFN 2021-00411 2.6.1.2 

Nyförhyrning - Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom 
en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att 
alternativ driftform prövas. Se mer i bifogad fil. 

Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet Nya isytor och 
utefter detta har en avsiktsförklaring tillsammans med ett hyresavtal tagits fram 
av berörda förvaltningar och parter. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på 
att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan bara Borås Stad, 
som hyresgäst, hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Skrivelse Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Planskisser 

4. Karta 

5. Avsiktsförklaring Hyresavtal 

 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(8) 

Datum 
2021-06-22 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
 

  

 

Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 
förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges godkännande. 
        

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 
”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 
till alternativ driftsform prövas.” 
 
Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 
som ligger till grund för framställan.  
Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 
i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 
nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 
fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 
byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 
övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 
detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 
aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 
annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 
investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 
investeringsbehov.  
I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 
så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 
Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 
ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 
tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 
förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 
principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  
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En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  
Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  
               

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 
lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 
tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 
motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 
en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 
blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 
öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 
spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 
utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 
kunde räknas in. 
1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 
isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 
anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 
Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 
2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 
Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 
isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 
Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 
 
Föreningar i nuvarande Ishall 
Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 
(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 
Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 
Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  
 
Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 
åldern 6 – 20 år. 
 2018 2019 2020 
 med-

lemmar 
aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 
Konståkarna 
i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-
åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 
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En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  
Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  
               

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 
lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 
tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 
motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 
en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 
blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 
öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 
spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 
utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 
kunde räknas in. 
1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 
isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 
anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 
Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 
2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 
Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 
isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 
Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 
 
Föreningar i nuvarande Ishall 
Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 
(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 
Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 
Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  
 
Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 
åldern 6 – 20 år. 
 2018 2019 2020 
 med-

lemmar 
aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 
Konståkarna 
i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-
åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 
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I samband med att bidragsreglerna ändrades den 1 mars 2020, så sänktes kravet 
på att en sammankomst bestod av fem deltagare till tre deltagare, vilket gynnar 
de individuella sporterna. Detta innebär till exempel att konståkningsklubbarna 
fick fler aktiviteter med färre deltagare godkända. BHC har, för kännedom, 455 
medlemmar totalt - nästan hälften är över 20 år.    
 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  
 
Exempel på verksamhet en normalvecka i Ishallen; 

 
 
Föreningarnas behov – i samband med tillkomsten av två nya isytor 
De två konståkningsföreningarna har redovisat sina behov för att verksamheten 
ska kunna fungera fullt ut. Förutom de två isytorna så tillkommer kanslilokaler, 
6 omklädningsrum, förråd, sliprum, torra uppvärmningsytor för dans/gym, 
caféyta med beredningskök som fungerar vid träningsläger och arrangemang, 
musik- och ljudanläggning samt en läktare för ca 200 personer. Sliprum och 
kanslilokaler kan eventuellt utgå, genom närheten till nuvarande Ishall och 
samordning av lokaler. 
 
”No Fall”-utrustningen, en hoppsele som underlättar teknikträning samt är ett 
extra stöd och till stor nytta för personer med funktionsvariationer, som idag 
finns i B-hallen bör monteras ned och följa med till den nya Ishallen.  
 
Den nya Ishallen ska vara möjlig att använda både med och utan klubba. Båda 
isytorna ska vara anpassade för konståkning, vilket är den prioriterade 
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verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 
göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 
av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 
information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 
stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 
det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 
men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 
bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 
isen/rinken.  

 
Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  
2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 
Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 
x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 
skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 
Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 
till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 
sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 
pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 
målgrupper i verksamheten.  
Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 
gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 
tjänstepersoner från Borås Stad.   
Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 
ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 
för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 
folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 
tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 
referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 
placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 
fastigheten Kilsund 4.  
 
 
De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 
- markyta finns för 2 isytor 
- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 
- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    
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verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 
göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 
av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 
information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 
stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 
det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 
men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 
bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 
isen/rinken.  

 
Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  
2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 
Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 
x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 
skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 
Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 
till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 
sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 
pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 
målgrupper i verksamheten.  
Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 
gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 
tjänstepersoner från Borås Stad.   
Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 
ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 
för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 
folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 
tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 
referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 
placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 
fastigheten Kilsund 4.  
 
 
De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 
- markyta finns för 2 isytor 
- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 
- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    
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  arrangemang 
- närhet till skolor som idag har särskilda idrottsklasser för konståkare 
- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket  
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger med mera ligger inom  
  gångavstånd  
- möjlig tidshorisont; 2 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel, kort avstånd till Norrby  
- konkurrerar ej med andra objekt i investeringsbudgeten 
- föreningarnas förstaval 
  
Utmaningar; 
- staden äger inte fastigheten 
                                                                  
 
Boda IP 
Fördelar;        

- markyta finns för 2 isytor, staden äger marken   
- samordning av befintlig personal (vaktmästare och fastighetsskötare) på plats 
- kan samordna verksamhet med Bodaskolan, med inriktning Idrottslinje 
- bra möjligheter för övernattning i Bodaskolan vid träningsläger   
- bra kommunikationer 
- kompletterar en befintlig IP med etablerad föreningsverksamhet                                                                                                                                                 
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
 
Utmaningar; 
- inte första prioritet bland de boende i området 
- ny detaljplan behövs för området 
 
Borås Simarena 
Fördelar; 
- staden äger marken 
- relativt nära Ishallen och samordning av personal 
- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 
Utmaningar; 
- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  
  alternativ. 
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- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 
Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
 
Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 
”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 
(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 
att ge mesta möjliga energinytta.    
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- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 
Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
 
Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 
”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 
(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 
att ge mesta möjliga energinytta.    
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Ekonomi  
 
De ekonomiska förutsättningarna kommer att redovisas i samband med att 
hyreskontraktet tas fram och återkopplas till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 
 
Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 
 
Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 
 
Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 
 
 
                        

Samverkan 
Förstudien har genomförts med samtliga berörda förvaltningar i staden. Likaså 
har berörda föreningar varit aktiva i förarbetet. 
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-12-14 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00412 2.6.1.2 
 

  

 

Nyförhyrning - Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.                

Ärendet i sin helhet 
2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom 
en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att 
alternativ driftform prövas. Se mer i bifogad fil. 

Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet Nya isytor och 
utefter detta har en avsiktsförklaring tillsammans med ett hyresavtal tagits fram 
av berörda förvaltningar och parter. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på 
att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan bara Borås Stad, 
som hyresgäst, hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga 
verksamheter.      

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Skrivelse Fritid- och folkhälsonämnden 
3. Planskisser 
4. Karta 
5. Avsiktsförklaring Hyresavtal                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Fritid- och folkhälsonämnden 
 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Borås Kilsund 4
Adress Evedalsgatan/ Norrby långgatan 
Hyresvärd Ås Härads Kilsund AB
Yta Enligt ritning
Hyra 6 875 000 kr/år
Index 50 % KPI
Avtalstid 30 år 24 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2024-06-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Fritids - och Folkhälsonämnden
Yta
Klass Självkostnad
Årshyra 6 875 000 kr

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Kostnader för anpassningar tillkommer

Enligt ritning
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(8) 

Datum 
2021-06-22 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
 

  

 

Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 
hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 
förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktiges godkännande. 
        

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 
”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 
till alternativ driftsform prövas.” 
 
Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 
som ligger till grund för framställan.  
Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 
i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 
nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 
fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 
byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 
övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 
detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 
aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 
annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 
investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 
investeringsbehov.  
I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 
så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 
Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 
ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 
tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 
förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 
principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  
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En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  
Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  
               

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 
lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 
tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 
motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 
en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 
blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 
öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 
spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 
utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 
kunde räknas in. 
1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 
isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 
anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 
Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 
2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 
Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 
isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 
Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 
 
Föreningar i nuvarande Ishall 
Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 
(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 
Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 
Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  
 
Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 
åldern 6 – 20 år. 
 2018 2019 2020 
 med-

lemmar 
aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 
Konståkarna 
i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-
åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 
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En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 
energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 
energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  
Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 
konkurrensutsättas.  
               

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2015 har Fritids- och folkhälsonämnden lyft behovet av nya isytor i 
lokalresursplanen, hittills utan resultat. Borås har en betydligt lägre grad av 
tillgänglig konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med 
motsvarande städer/kommuner i Sverige. Vid en jämförelse 2016 låg Borås på 
en mindre smickrande placering. Invigningen av Boda isbana i januari 2019, 
blev ett gott tillskott på mer isyta. En normal vintersäsong kan planen hållas 
öppen mellan november-mars, dock är vädret helt avgörande när isen kan 
spolas upp och underhållas. Under den senaste vintern fungerade planen 
utmärkt som en aktivitetsyta för såväl barn som vuxna, då flera tusen besökare 
kunde räknas in. 
1972 byggdes A-hallen i Borås, vilket innebar att Borås fick två konstfrusna 
isytor, varav en av dem var en utomhusrink. 2003 byggdes B-hallen i direkt 
anslutning till befintlig Ishall samtidigt som utomhusrinken försvann. 
Tillgången till konstfrusna isytor är fortfarande två, dock inomhus båda två. 
2017/2018 investerade Borås Stad i en kombinerad fotbollsplan/isyta på Boda 
Idrottsplats, ytan används för fotbollsspel (konstgräs) på sommarhalvåret och 
isbana (konstfrusen) under de kallare månaderna. På denna plan är Borås 
Bandyförening aktiva samt att det finns tider för allmänheten. 
 
Föreningar i nuvarande Ishall 
Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver verksamhet på is. Det är BHC 
(Borås Hockey klubb), BKK (Borås konståkningsklubb), KB (Konståkarna i 
Borås). Dessa tre föreningar har sin verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. 
Dessutom finns Borås bandy, som har sin verksamhet på Boda isbana.  
 
Redovisning av antalet aktiviteter och medlemmar i den bidragsberättigade 
åldern 6 – 20 år. 
 2018 2019 2020 
 med-

lemmar 
aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

med-
lemmar 

aktivi-
teter 

Borås HC 412 1 692 314 1 390 246 1 526 
Konståkarna 
i Borås 

182 1 721 183 1 610 180  1 880 

Borås Konst-
åkningsklubb 

268 1 164 225 1 144 237 1 692 
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I samband med att bidragsreglerna ändrades den 1 mars 2020, så sänktes kravet 
på att en sammankomst bestod av fem deltagare till tre deltagare, vilket gynnar 
de individuella sporterna. Detta innebär till exempel att konståkningsklubbarna 
fick fler aktiviteter med färre deltagare godkända. BHC har, för kännedom, 455 
medlemmar totalt - nästan hälften är över 20 år.    
 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  
 
Exempel på verksamhet en normalvecka i Ishallen; 

 
 
Föreningarnas behov – i samband med tillkomsten av två nya isytor 
De två konståkningsföreningarna har redovisat sina behov för att verksamheten 
ska kunna fungera fullt ut. Förutom de två isytorna så tillkommer kanslilokaler, 
6 omklädningsrum, förråd, sliprum, torra uppvärmningsytor för dans/gym, 
caféyta med beredningskök som fungerar vid träningsläger och arrangemang, 
musik- och ljudanläggning samt en läktare för ca 200 personer. Sliprum och 
kanslilokaler kan eventuellt utgå, genom närheten till nuvarande Ishall och 
samordning av lokaler. 
 
”No Fall”-utrustningen, en hoppsele som underlättar teknikträning samt är ett 
extra stöd och till stor nytta för personer med funktionsvariationer, som idag 
finns i B-hallen bör monteras ned och följa med till den nya Ishallen.  
 
Den nya Ishallen ska vara möjlig att använda både med och utan klubba. Båda 
isytorna ska vara anpassade för konståkning, vilket är den prioriterade 
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verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 
göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 
av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 
information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 
stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 
det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 
men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 
bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 
isen/rinken.  

 
Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  
2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 
Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 
x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 
skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 
Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 
till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 
sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 
pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 
målgrupper i verksamheten.  
Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 
gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 
tjänstepersoner från Borås Stad.   
Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 
ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 
för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 
folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 
tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 
referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 
placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 
fastigheten Kilsund 4.  
 
 
De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 
- markyta finns för 2 isytor 
- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 
- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    
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verksamheten i den nya Ishallen. Likaså är det viktigt att det ges möjlighet att 
göra studiebesök i åtminstone en ishall anpassad för konståkning samt ta hjälp 
av Svenska Konståkningsförbundet som kan bistå med kunskap, erfarenhet och 
information om hur isytor avsedda för just konståkning bör utformas. Det är av 
stor vikt att de båda konståkningsklubbarna ges möjlighet att ha synpunkter när 
det är dags att planera utformningen av den nya Ishallen, dels själva isytorna 
men då även biytor och andra träningsytor är av stor vikt för att helheten ska bli 
bra och fungerande. Mycket träning samt teori med mera sker även utanför 
isen/rinken.  

 
Likaså bör enklare mindre arrangemang kunna hållas i den nya Ishallen. 
 
Förstudier  
2016 utförde Borås Konståkningsklubb en gedigen förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Fritids- och folkhälsonämnden. Förstudien resulterade i ett förslag på 
Alideberg med en komplett inomhusanläggning med en isoval med måtten 115 
x 65 m, med tillhörande vandrarhem/bostäder. Närheten till Borås Simarena 
skulle ge stora och positiva miljö- och energieffekter för både Ishall och 
Simhall, då man bland annat tar vara på överskottsvärmen Ishallen producerar 
till att värma upp badvattnet i Simhallen. Borås Konståkningsklubb engagerade 
sig också starkt i ett Arvsfondsprojekt kring ”Jämlik Ishall” och blev en 
pilotförening inom Svenska konståkningsförbundet, för att inkludera fler 
målgrupper i verksamheten.  
Föregångare till idén är anläggningen på Kviberg Arena i Göteborg. Här har det 
gjorts ett par studiebesök i olika konstellationer med berörda politiker och 
tjänstepersoner från Borås Stad.   
Under våren 2020 genomförde Borås Stad en lokaliseringsutredning inom 
ramen för en projektstudio. I utredningen studerades många tänkbara alternativ 
för placering av ny isyta. Samtliga berörda förvaltningar, Tekniska, Miljö, 
Samhällsbyggnad, strategisk samhällsplanering, Lokalförsörjning och Fritid och 
folkhälsa har deltagit i arbetet. Ett 20-tal olika fastigheter studerades som 
tänkbara alternativ för placering av en ny isyta. Skövde Ishall fick utgöra ett 
referensobjekt, för såväl kostnadsbilden som utformningen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två ytor kännetecknade en bättre 
placering än övriga. En av platserna är Boda Idrottsplats och den andra är 
fastigheten Kilsund 4.  
 
 
De föreslagna platserna 
 
Kilsund 4 
Fördelar;  
- detaljplanen tillåter idrottsverksamhet inom en viss byggrätt 
- markyta finns för 2 isytor 
- nära Ishallen med samordning av vaktmästare och fastighetsskötare. 
- lättare att växla mellan arenorna, god flexibilitet med närheten vid större    

Borås Stad 
  Sida 

5(8) 
 

 

  arrangemang 
- närhet till skolor som idag har särskilda idrottsklasser för konståkare 
- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket  
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger med mera ligger inom  
  gångavstånd  
- möjlig tidshorisont; 2 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel, kort avstånd till Norrby  
- konkurrerar ej med andra objekt i investeringsbudgeten 
- föreningarnas förstaval 
  
Utmaningar; 
- staden äger inte fastigheten 
                                                                  
 
Boda IP 
Fördelar;        

- markyta finns för 2 isytor, staden äger marken   
- samordning av befintlig personal (vaktmästare och fastighetsskötare) på plats 
- kan samordna verksamhet med Bodaskolan, med inriktning Idrottslinje 
- bra möjligheter för övernattning i Bodaskolan vid träningsläger   
- bra kommunikationer 
- kompletterar en befintlig IP med etablerad föreningsverksamhet                                                                                                                                                 
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
 
Utmaningar; 
- inte första prioritet bland de boende i området 
- ny detaljplan behövs för området 
 
Borås Simarena 
Fördelar; 
- staden äger marken 
- relativt nära Ishallen och samordning av personal 
- bra kommunikationer 
- ligger inom radien för evenemangsområdet/stråket 
- bra möjligheter till övernattning för träningsläger ligger inom gångavstånd                                                                                                            
- möjlig tidshorisont; 4-7 år  
- placerad i en tätbefolkad stadsdel 
- avsättning för överskottsvärmen till Simhallen 
Utmaningar; 
- endast plats för en isyta, alternativt isyta i två plan – men ett betydligt dyrare  
  alternativ. 
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- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 
Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
 
Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 
”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 
(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 
att ge mesta möjliga energinytta.    
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- samma problemställning återkommer om ytterligare en isyta på en annan plats 
- dyr investering i förhållande till utfall (1 isyta) 
- ny detaljplan behövs för området 
På Borås Simarena har vi skisser på hur en fullstor Ishall (2 isytor) kan se ut. 
För att effektivisera markanvändningen, så har vi även en skiss på en anläggning 
i två plan. Kostnaden för denna är dock betydligt högre, uppskattningsvis 250-
300 mkr, och är inte försvarbar i detta projekt. I bilaga 2 redovisar vi de båda 
skisserna. 
 
Energiutredning 
Fastighetsägaren på Kilsund 4 har anlitat EKA, Energi- och kylanalys AB, för 
en djupstudie i ärendet. EKA har stor erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
och Europa. EKA har tillfrågats om att ta fram ett ”energiprogram” för den 
tilltänkta Ishallen. Detta innebär att EKA, baserat på sin erfarenhet, väljer bästa 
möjliga teknik i ett första funktionellt koncept med avseende på prestanda, 
miljö och investeringskostnad. Baserat på befintliga arkitektritningar och detta 
koncept, så görs en beräkning/simulering av anläggningen och dess system 
vilket ger energianvändning och driftkostnader för de tekniska systemen. 
Innehållet vad gäller olika delmoment för genomförandet framgår av 
beskrivningen av fas 1 nedan. Vidare så listas olika ytterligare påbyggnader och 
potentiella vidare steg under rubriken ”Potentiellt innehåll för kommande 
faser”. Bilaga 1. Företaget har också, i samråd med fastighetsägaren, studerat 
möjligheten till en solcellsanläggning på ett eller båda taken, vilket visar sig vara 
en mycket intressant miljö- och energiinvestering för anläggningen. Den totala 
elenergiförbrukningen uppgår preliminärt till 700-850 MWh per år, beroende på 
om vi investerar i en solcellsanläggning eller inte, och försörjer hela 
anläggningen med kyla, värme, ventilation, avfuktning samt belysning. 
Dessutom genereras ett värmeöverskott från kylanläggningen med ca 480 
MWh, som kan användas och ”försäljas” för uppvärmning av andra  lokaler i 
anslutning till anläggningen eller till fjärrvärmenätet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ishallsverksamheten med god 
marginal kan producera mer värme än vad den själv behöver. Hur denna värme 
ska hanteras för att även kunna täcka övriga verksamheters behov och 
eventuellt exporteras på bästa möjliga sätt rekommenderas bli föremål för en 
fortsatt studie, fas 2, där övriga verksamheternas kyl- och värmebehov kan 
beräknas för att sedan tillsammans med ishallsverksamhetens behov fungera 
som input för val av bästa systemlösning och dess dimensionerande kapaciteter. 
Solcellsanläggningens utformning kan då även vidare optimeras. 
 
Nedan visas en principskiss på hur vi kan energioptimera Ishallen. De fem 
”stora” energiförbrukarna, belysning (lighting), värme (heating), kyla 
(refrigeration), avfuktning (dehumidification) och ventilation, ska samverka för 
att ge mesta möjliga energinytta.    
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Ekonomi  
 
De ekonomiska förutsättningarna kommer att redovisas i samband med att 
hyreskontraktet tas fram och återkopplas till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 
 
Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 
 
Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 
 
Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 
 
 
                        

Samverkan 
Förstudien har genomförts med samtliga berörda förvaltningar i staden. Likaså 
har berörda föreningar varit aktiva i förarbetet. 
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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PLAN 1

s.1

PLAN 1

SKALA: 1:300 (A3)

Omklädning

Personal

Förråd

WC, RWC

Teknik

Övriga utrymmen
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PLAN 2

SKALA: 1:300 (A3)PLAN 2

Omklädning

Personal

Förråd

WC, RWC

Teknik

Övriga utrymmen
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NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 1, 2021 11 04

s.3

SEKTIONER

SKALA: 1:150 (A3)

SEKTION ALT 1

SEKTION ALT 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr LFN 2021-00411 2.6.1.2 

Nyförhyrning - Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom 
en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att 
alternativ driftform prövas. Se mer i bifogad fil. 

Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet Nya isytor och 
utefter detta har en avsiktsförklaring tillsammans med ett hyresavtal tagits fram 
av berörda förvaltningar och parter. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på 
att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan bara Borås Stad, 
som hyresgäst, hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Skrivelse Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Planskisser 

4. Karta 

5. Avsiktsförklaring Hyresavtal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr LFN 2021-00411 2.6.1.2 

Nyförhyrning - Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom 
en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att 
alternativ driftform prövas. Se mer i bifogad fil. 

Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet Nya isytor och 
utefter detta har en avsiktsförklaring tillsammans med ett hyresavtal tagits fram 
av berörda förvaltningar och parter. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på 
att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan bara Borås Stad, 
som hyresgäst, hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Skrivelse Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Planskisser 

4. Karta 

5. Avsiktsförklaring Hyresavtal 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avsiktsförklaring och föreslaget 
hyresavtal under förutsättning av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges 
godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden har utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring med 
tillhörande hyresavtal. Både avsiktsförklaring och hyresavtal bygger på de 
förutsättningar som låg till grund för ärendets framtagande och på den förstudie 
som tidigare har gjorts om nya isytor i Borås.  

Lokalförsörjningsnämnden tar ansvar för upphandling av de nya isytorna, enligt 
en LOU (Lagen om offentlig upphandling). När upphandlingen är klar 
överlämnas densamma till fastighetsägaren, som i sin tur tar ansvar för 
genomförande. I avsiktsförklaring och hyresavtal finns hyreskostnaden, 
exklusive drift- och underhållskostnader, överenskommen med en övre gräns 
för investeringen. Om investeringen överstiger den överenskomna summan 
behövs ett nytt ställningstagande i ärendet. Fritids- och folkhälsonämnden 
återkommer om drifts- och underhållskostnader, när upphandlingen är klar och 
de miljö- och energiinvesteringar är redovisade. Ju effektivare 
energiinvesteringar, desto lägre driftskostnader.               

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens framställan med tillhörande bilagor. 

                  

Vid protokollet  
  
 
Linnea Dahlin  Susanne Carlsson 
Nämndsekreterare  T.f Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-01-28.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Mona Nordqvist (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-01-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare  
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 AVSIKTSFÖRKLARING 
 avseende förhyrning av ishallsanläggning 
 

MELLAN UNDERTECKNADE HAR FÖLJANDE AVSIKTSFÖRKLARING TRÄFFATS 
 
 
BAKGRUND 
 
 Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnd har tagit ett principbeslut om förhyr-

ning en ny ishallsanläggning och därvid hemställt till Borås Stads Lokalförsörj-
ningsnämnd, att förhandla med ägaren till fastigheten Borås Kilsund 4, Ås Hä-
rads Kilsund AB (ÅHK), om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall 
med två isytor på fastigheten Borås Kilsund 4, fortsättningsvis kallad ”Fastig-
heten”, 
 

 ÅHK är intresserat av att bygga en ishallsanläggning på Fastigheten och har 
tagit fram skisser och ritningar samt låtit Energi & Kylanalys AB (EKA) ta fram en 
energiberäkning samt ett förslag på tekniska lösningar avseende kyl- och vär-
mebehoven i en kommande anläggning. 
 

 Fortsättningsvis benämns Fritids- och Folkhälsoförvaltningen som ”FoF”, Lokal-
försörjningsförvaltningen som ”LFF” samt Ås Härads Kilsund AB som ”ÅHK”, 
dessa tre benämns som ”Parterna”. 
 

Mot denna bakgrund har LFF, FoF och ÅHK ingått följande avsiktsförklaring: 
 

1. Förutsättningen från LFF:s sida att ingå ett bindande hyreskontrakt är 
 
1.1 att Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Borås 

Stads kommunstyrelse och Borås Stads kommunfullmäktige godkänner 
tecknandet av ett långsiktigt hyreskontrakt på av parterna framförhand-
lade villkor, 
 

1.2 att anbudssumman för byggentreprenaden, avseende den del som LFF 
skall förhyra, inte överstiger etthundratiomiljoner/110 000 000/kronor ex-
klusive mervärdesskatt (se även punkt 3.8 nedan) samt, 

 
1.3 att detaljplanen för Fastigheten godkänner den verksamhet som FoF av-

ser att bedriva. 
 

2. Förutsättningen från ÅHK:s sida, att ingå ett bindande hyreskontrakt är 
 
2.1 att ÅHK:s styrelse godkänner tecknandet av ett långsiktigt hyreskontrakt 

på av parterna framförhandlade villkor, 
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2.2 att bygglov erhålles för uppförandet av de byggnader där ishallsverksam-
heten skall inrymmas oberoende av om bygglov inte erhålls för eventuellt 
övrig verksamhet inom Fastigheten. 

 
3. Parterna anser gemensamt, att följande är förutsättningarna för ett mellan 

Parterna bindande hyreskontrakt: 
 
3.1 Byggnationen av ishallsanläggningen skall konkurrensutsättas. Detta be-

tyder, att Parterna gemensamt tar fram erforderligt upphandlingsun-
derlag, varefter LFF gör en entreprenadupphandling i enlighet med lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det skall av förfrågningsun-
derlaget framgå, att Staden, efter tilldelningsbeslutet, kommer att göra ett 
partsskifte på så sätt, att ÅHK i entreprenadkontraktet kommer att ingå 
som beställare av entreprenaden. Entreprenaden skall upphandlas som 
en styrd totalentreprenad. 
 

3.2 Parterna är medvetna om, att det blivande tilldelningsbeslutet kan 
komma att överklagas, vilket kan komma att fördröja starten av byggnat-
ionen. 

 
3.3 Parterna är ense om, att en av de viktigaste entreprenadfrågorna är 

energi- och miljöaspekten utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
Parterna skall verka för, att i möjligaste mån genomföra de förslag som 
framgår av den utredning som har tagits fram av EKA. Om så behövs 
skall EKA:s utredning kompletteras med ett mer detaljerat förslag, vilket 
bland annat skall innefatta hur eventuell överskottsvärme skall hanteras. 

 
3.4  Byggnaderna skall uppfylla de krav som framgår av LFF:s upprättade 

”kravspecifikation lokaler”, som framgår av bilagorna 1 till denna avsikts-
förklaring. 

 
3.5 Om parternas hyresförhållande kommer till stånd, skall det i det slutliga 

hyreskontraktet anges, att Hyresgästen svarar för det inre underhållet av 
de förhyrda lokalerna från och med ytterväggarnas, golvens och takens 
insidor medan Hyresvärdens svarar för alla övriga reparationer och allt 
övrigt underhåll. För sådana byggnadsdelar som ingår i byggnadens kon-
struktion, såsom bärande balkar och pelare, ansvarar Hyresvärden oav-
sett om de ligger inom eller utanför den av LFF förhyrda arean.  Om Par-
terna finner det lämpligt, skall i stället för ovanstående text, parterna över-
enskomma om en detaljerad gränsdragningslista avseende reparations- 
och underhållsansvaret. Se vidare hyreskontraktets punkt 19. 

 
3.6 Som framgår av bifogade skissförslag, bilaga 1, är avsikten att uppföra 

två ishallar.  
 
3.7 De båda ishallarna skall anpassas på sådant sätt, att de går att använda 

både ”med och utan klubba”. Berörda parter och föreningar är med i fram-
tagandet av utformningen och ytornas beskaffenhet, detta gäller såväl 
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vid utformningen av isytor, som bi- och träningsytor. 
 
3.8 I entreprenadsumman, 110 000 000: -, som anges i denna överenskom-

melse ingår även den del av entreprenadkostnaderna, som avser mark- 
och ledningsarbeten samt eventuellt andra förekommande entreprenad-
arbeten, som berör LFF:s förhyrning men inte utförs i de lokaler som skall 
förhyras av LFF. Däremot ingår inte kostnaden för den utredning som är 
framtagen, och möjligen skall kompletteras, av EKA. Kostnaderna för 
iordningställande av utemiljö, såsom asfaltering och parkeringsplatser, 
ingår inte i den angivna entreprenadsumman 110 000 000: -. 

 
3.9 Om ett bindande hyreskontrakt inte skulle komma till stånd med anled-

ning av att någon av förutsättningarna i punkterna 1.1 – 1.3 eller 2.1 och 
2.2 ovan inte uppfylls, faller denna avsiktsförklaring, varvid ingendera 
parten har något krav å den andra parten, av vad slag det vara må med 
anledning av denna avsiktsförklaring. 

 
4. Under förutsättning av att ovanstående villkor uppfylls är det parternas 

avsikt att träffa ett slutligt hyreskontrakt med, bland annat, nedanstående 
villkor:  

 
1. HYRESVÄRD 
 
 
 

556388–2884 Ås Härads Kilsund AB 
Box 1136 
501 11 Borås 

2. HYRESGÄST 
 
 
 

212000–1561 Borås Stad  
genom dess Lokalförsörjningsnämnd  
501 80 Borås 

3. LOKALENS 
ADRESS Norrby långgatan 47, kan förändras senare skede 

4. LOKALENS KVAR-
TER Borås Kilsund 4 

5. LOKALENS SKICK 
OCH ANVÄND-
NINGSÄNDAMÅL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förhyrningen avser två ishallar med tillhörande utrymmen, 
Byggnaden är inte uppförd vid denna avsiktsförklarings in-
gående. Byggnaden skall uppföras i enlighet med av Hy-
resgästen upprättade ”kravspecifikation lokal” samt ”för-
frågningsunderlag (RFP)”, vilka bifogas som bilagor 1 och 
2 till denna avsiktsförklaring. Bilaga 2 bifogas i senare 
skede. 
 
Som framgår ovan är Parterna är ense om, att en av de 
viktigaste frågorna är energi- och miljöaspekten utifrån ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Parterna skall verka för, 
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att i möjligaste mån genomföra de förslag som framgår av 
den utredning som har tagits fram av EKA.  
 
Om så behövs skall EKA:s utredning kompletteras med ett 
mer detaljerat förslag, vilket skall innefatta, bland annat, 
hur eventuell överskottsvärme skall hanteras 

6. LOKALENS STOR-
LEK 

 
 
 
 
 

Byggnadsarean se bilaga 1  
 
Eftersom byggnaden inte är uppförd vid kontraktets teck-
nande är ytorna inte kontrollmätta före denna avsiktsförkla-
rings ingående. Totala lokalareor kan komma att införas i 
ett slutligt hyreskontrakt när dessa blir kända. 

7. INREDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalerna uthyrs utan för verksamheterna avsedd inred-
ning. Vid hyresavtalets upphörande skall hyresgästen, om 
inte annat har avtalats, bortföra hyresgästen tillhörig inred-
ning och återställa lokalerna i ett skick, som av hyresgästen 
bedöms som godtagbart. 
 
Om hyresgästen vid sin avflyttning från lokalerna har kvar-
lämnat inredning eller annat material äger hyresvärden rätt, 
att på hyresgästens bekostnad bortforsla detta såsom vär-
delöst. Om hyresvärden till följd härav skulle drabbas av 
kostnader, till exempel i form av rivningskostnader, deponi-
avgifter, avfallsskatt eller transportkostnader, skall hyres-
gästen ersätta hyresvärden härför. 

8.    KONTRAKTSTID 
MED PRELIMINÄR 
INFLYTTNINGS-
DAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminärt från och med 2024-06-01 till och med 2054-05-
31.  
 
Parterna är ense om, att kontraktstidens början är prelimi-
när och beroende av att byggnaden är inflyttningsklar 
2024-06-01. Skulle så inte vara fallet innebär det ingen an-
nan ändring i detta hyreskontrakt än att kontraktstidens 
början förskjuts. Ingendera parten kommer att ha något 
krav på den andra parten med anledning av detta.  
 
Hyresgästen skall beredas tillfälle att minst två månader 
före hyrestidens början beredas tillträde till lokalerna för ut-
förandet av sina arbeten med installationer och eventuellt 
kompletterande byggnationer  
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Hyresvärden skall senast sex månader före kontraktsti-
dens början meddela Hyresgästen de exakta tidpunkterna 
för hyrestidens början samt den dag då hyresgästen får till-
träde till lokalerna för utförandet av sina egna arbeten enligt 
ovan.  

9.    UPPSÄGNINGS- 
OCH FÖRLÄNG-
NINGSTIDER 

 

Uppsägning av detta avtal skall göras minst tjugofyra/24/ 
månader före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall 
är avtalet förlängt med tre år för varje gång med enahanda 
uppsägningstid. 

10. HYRANS BESTÄM-
MANDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bashyran är sexmiljoneråttahundrasjuttiofemtusen 
/6 875 000:-/kronor per år för ytorna enligt bilaga 1. Hyran 
utgår från och med dagen för kontraktstidens början.   
 
Hyran är beräknad utifrån en tänkt total byggkostnad, om 
110 000 000 kronor exkl. moms, eftersom entreprenaden 
inte är upphandlad (enligt LOU) vid denna avsiktsförklarings 
ingående men ska justeras uppåt med samma proportion 
som den totala byggkostnaden överstiger 110 000 000 kr. 
ÄTOR som skulle komma att påverka hyran uppåt skall 
skriftligen godkännas av LFF innan beställningen görs av 
Hyresvärden. LFF skall även beredas tillfälle, att skriftligen 
godkänna Hyresvärdens överenskommelse med Entrepre-
nören om avgående arbeten i förhållande till vad som har 
upphandlats.  

11. HYRANS BETAL-
NING 

 
 

Hyra jämte hyrestillägg skall, utan anfordran, erläggas sen-
ast den sista vardagen före början av varje kalenderkvartal. 
Hyrestillägg skall anses som avtalad hyra. 

12. RÄNTA.  
BETALNINGSPÅ-
MINNELSER                        
 
 
 

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels 
ränta enligt räntelagen, dels också ersättning för varje 
skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning 
för inkassokostnader m.m.  
 
Ersättning för påminnelse utgår med belopp, som vid varje 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 852

    
 

 

6 

 
 
 

tillfälle gäller enligt förordningen om inkassokostnader 
m.m. 

13. INDEXKLAUSUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % av den överenskomna bashyran enligt punkten 10 
ovan skall under hyrestiden omräknas med hänsyn till för-
ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 
som basår och enligt följande grunder: 
 
50 % av bashyran skall vara anpassad till indextalet för ok-
tober månad år 2024. Detta tal, bastalet, är okänt vid kon-
traktets tecknande. Skulle indextalet någon påföljande ok-
tobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall 50 % 
av bashyran ändras med samma procenttal varmed index-
talet har ändrats i förhållande till bastalet. 
 
I fortsättningen skall 50 % av bashyran höjas eller vara 
oförändrad i förhållande till indexändringarna, varvid hyre-
sändringen beräknas på basis av den procentuella för-
ändringen mellan bastalet och indextalet för respektive 
oktobermånad. Vid förändring av hyran skall denna avrun-
das till heltal kronor.  
 
Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än bashyran. Hy-
resförändring sker alltid från och med den 1 januari året 
efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.  

14. VÄRME OCH UPP-
VÄRMNING AV 
VARMVATTEN 
 
 
 
 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget avtal med le-
verantören av fjärrvärme.  
 
Om det inte är möjligt för Hyresgästen att teckna ett sepa-
rat avtal med leverantören av fjärrvärme, skall ersättning i 
stället erläggas till Hyresvärden enligt en separat, av Hy-
resvärden på dennes bekostnad uppsatt, undermätare för 
fjärrvärme. 

15. VA-AVGIFT, AN-
SLUTNING AV YT-
TERLIGARE LED-
NINGAR 

 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget avtal med le-
verantören av VA. Om det inte är möjligt för Hyresgästen 
att teckna ett separat avtal avseende VA skall ersättning i 
stället erläggas till Hyresvärden enligt en separat, av Hy-
resvärden på dennes bekostnad uppsatt, undermätare för 
VA. 
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16.  KYLA OCH VENTI-
LATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden tillhandahåller de anläggningar för ventilation 
och kyla, som kommer att finnas i lokalen den dag när den 
första hyresperioden börjar och som framgår av bifogade 
kravspecifikation och RFP, bilagorna 1 och 2. För det fall, 
att hyresgästen härutöver önskar annan ventilation eller 
komfortkyla till lokalen har hyresgästen att själv ombesörja 
och bekosta sådan installation. 
 
Hyresgästen svarar för drift och underhåll av anläggningar 
för ventilation och kyla, oavsett vem som ursprungligen har 
installerat denna. Hyresgästen får inte ansluta egen utrust-
ning till fastighetens värme-, ventilations-, eller köldbärar-
system utan skriftligt tillstånd från hyresvärden. 

17. ELSTRÖM 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget abonnemang 
med leverantör av el. 

18. EMBALLAGE- 
OCH SOPHÄMT-
NING 

 

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Om källsortering 
förekommer inom fastigheten förbinder sig hyresgästen att 
följa reglerna för detta. 

19. DRIFT AV DEN 
FÖRHYRDA BYGG-
NADEN.  
 
UNDERHÅLL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden svarar för driften av byggnaderna medan Hy-
resgästen ombesörjer och bekostar driften av de förhyrda 
lokalerna.  
 
Hyresvärden svarar för allt det underhåll som enligt nedan 
inte åligger hyresgästen. 
 
Hyresgästen svarar för det inre underhållet av de förhyrda 
lokalerna från och med ytterväggarnas, golvens och takens 
insidor. För sådana byggnadsdelar som ingår i fastighetens 
konstruktion, såsom bärande balkar och pelare, ansvarar 
Hyresvärden, oavsett om dessa delar ligger inom eller ut-
anför den av Hyresgästen förhyrda arean.   
 
Hyresgästens underhållsansvar omfattar också av hyres-
värden eventuellt tillhandahållen utrustning, som till exem-
pel i de förhyrda lokalerna installerad utrustning för venti-
lation, kyla och sprinklers. 
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REVISIONSBE-
SIKTNINGAR. 
 
 
 
 
TILLTRÄDE TILL 
VISSA UTRYMMEN 
 

 

Hyresvärden förbinder sig att utnyttja entreprenörens ga-
rantiansvar för sådana fel som faller inom detta ansvar un-
der garantitiden (fem år). 
 
Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran under 
den tid då hyresvärden låter verkställa underhåll av fastig-
heten, byggnaden eller de förhyrda lokalerna. Hyresvärden 
skall minst en månad i förväg underrätta hyresgästen om 
tidpunkt för reparation. 
 
Om hyresgästen, utan erforderligt bygglov, vidtar ändringar 
i de förhyrda lokalerna - och värden till följd härav tvingas 
utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt PBL - skall hy-
resgästen till hyresvärden utgiva motsvarande belopp.  
 
Då hyresgästen själv utför arbeten i lokalen skall han till 
hyresvärden, i god tid före arbetets utförande, förete bygg-
varudeklarationer för det material där sådana deklarationer 
föreligger. 
 
Om det vid revisionsbesiktningar -till exempel av elanlägg-
ning, sprinkleranläggning och annat - skulle konstateras 
brister i av hyresgästen utförd installation är hyresgästen 
skyldig, att på sin bekostnad tillrätta dessa fel inom den tid 
som framgår av föreläggandet. 
 
Hyresgästen medger fritt tillträde, utan tillsägelse i förväg, 
till de utrymmen som personal från elverk, va-verk, telefö-
retag och liknande behöver ha tillträde till. Dessa utrymmen 
får inte blockeras av hyresgästen. 

20. SKYLTAR, SKYLT-
SKÅP FÖNSTER 
OCH DÖRRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästen medges rätt att uppsätta skyltar. Dessa skall 
dock i avseende på utformning och placering godkännas 
av hyresvärden och vara anpassade till det av hyresvärden 
upprättade skyltprogrammet för byggnaden.  
 
Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa fasa-
den till ett av hyresvärden godtagbart skick. Hyresgästen 
äger inte rätt att uppsätta automater och skyltskåp å ytter-
väggarna utan särskilt medgivande av hyresvärden.  Skulle 
bygglov erfordras för skylt skall sådant sökas av hyresgäs-
ten på dennes bekostnad. 
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Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, såsom fasad-
renovering, åligger det hyresgästen, att på egen bekostnad 
och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyl-
tar, markiser, antenner och därmed jämställt. Hyresgästen 
svarar för skador på skyltar, fönster och dörrar. 

21.  LÅSANORD-
NINGAR. FÖRSÄK-
RINGAR. LARM 

 
 
 
 
 
 

Hyresgästen skall på egen bekostnad utrusta lokalerna 
med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs 
för giltigheten av hyresgästens affärs- eller företagsförsäk-
ring, i den mån inte försäkringsbolaget godtar de lås hyres-
värden vid inflyttningen har inmonterat.  
 
Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla försäk-
ring avseende samtliga till lokallägenheten hörande föns-
ter, lastportar och dörrar. 

22. PARKERINGS-
PLATSER 

 

Bestäms i senare skede, men föreskriven parkeringsnorm 
måste uppfyllas.  

23. SNÖRÖJNING, 
SANDNING, FAS-
TIGHETSSKÖTSEL 

Snöröjning sandning och fastighetsskötsel ombesörjs och 
bekostas av Hyresgästen. 

24. MERVÄRDES-
SKATT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om hyresvärden är, eller kommer att bli, redovisningsskyl-
dig för mervärdesskatt på hyran, skall hyresvärden äga rätt 
att under löpande kontraktstid, uttaga motsvarande kost-
nad av hyresgästen, dock endast under förutsättning, att 
hyresgästen är momsredovisningsskyldig för den verksam-
het som bedrivs i lokalerna. 
 
Mervärdesskatten skall erläggas samtidigt med hyran och 
beräknas enligt vid varje tillfälle gällande regler för moms 
på hyra. Enligt nu gällande regler skall mervärdesskatten 
beräknas på vid varje tillfälle utgående total hyra - varmed 
förstås bashyra + indextillägg + samtliga övriga hyrestillägg 
och ersättningar.  
 
Om hyresgästen agerar på sådant sätt, (exempelvis genom att 
upplåta lokalen i andra hand), att hyresvärden blir återbetal-
ningsskyldig för mervärdesskatt skall hyresgästen ersätta 
hyresvärden med hela det återbetalda beloppet. Härutöver 
skall hyresgästen utge ersättning för den kostnadsökning 
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 det innebär för hyresvärden, att han inte längre har av-
dragsrätt för ingående mervärdesskatt. 

25. FASTIGHETS-
SKATT, KOMMU-
NAL FASTIGHETS-
AVGIFT ELLER 
DÄRMED JÄM-
STÄLLT 

Fastighetsskatt alternativt kommunal fastighetsavgift ingår 
inte i hyran. 
 

26. KRAV FRÅN MYN-
DIGHETER 

 
 
 
 
 

Det ankommer på hyresgästen, att på eget ansvar och 
egen bekostnad svara för de åtgärder som i de förhyrda 
lokalerna kan komma att krävas av miljö- och hälsoskydds-
nämnd, byggnadsnämnd, brandmyndighet, försäkringsbo-
lag, yrkesinspektion eller annan myndighet om det inte är 
åtgärd på byggnad för vilken hyresvärden svarar enligt 
punkt 19. Hyresgästen skall, innan åtgärd vidtas, samråda 
med hyresvärden. 

27. SKYDD MOT 
OLYCKOR  

         BRANDSKYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnaden skall uppföras enligt Hyresgästens kravspecifi-
kation och RFP (bilagorna 1 och 2) vilka inte får strida mot gäl-
lande lagar och förordningar på området. 
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller, att en 
ägare av byggnader är skyldig att skriftligen till kommunen 
lämna en redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller 
anläggningen. Hyresgästen är skyldig att lämna hyresvär-
den de uppgifter som behövs för att denne skall kunna full-
göra sin redogörelseskyldighet.  
 
Hyresgästen och hyresvärden skall på begäran av den 
andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna 
fullgöra sin skyldighet att lämna redogörelse för brandskyd-
det enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgär-
der 
Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som 
är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvär-
den ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början 
uppfyller det krav på brandskydd som för avsedd använd-
ning av lokalen följer av gällande regler. 
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Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av det tekniska brandskydd som 
efter hyrestidens början kan komma att krävas för den 
verksamhet för vilken lokalen är upplåten.  
 
Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funkt-
ionen av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på 
egen bekostnad vidta nödvändiga service- och under-
hållsåtgärder, oavsett vem som har försett lokalen med en 
anordning eller utrustning. Hyresgästens service- och un-
derhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar 
som hyresvärden har installerat i lokalen. 
 
Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till att 
räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar 
och andra brandskyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls 
fria från hindrande föremål samt att genomföringar som 
görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. 
 
Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister 
i utrustning eller anordning som parten har installerat eller 
som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd 
åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att 
parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att 
vidta. 
 
Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än 
ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskom-
mits. 
 
Systematiskt brandskyddsarbete m.m. 
Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsstäl-
lande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen 
och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska 
åtgärder som reglerats i det föregående, även de organi-
satoriska åtgärder som behövs för att minska risken för 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer om-
fattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den 
andre parten lämna den information om fastigheten re-
spektive verksamheten som parten behöver för att kunna 
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fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldig-
heter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är 
dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre 
parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning 
av partens systematiska brandskyddsarbete. 
 
Redogörelse för brandskyddet  
Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. 
Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed 
att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne 
behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. 

28. OFÖRUTSEDDA 
KOSTNADER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tillägg till hyran skall hyresgästen under hyrestiden, 
utan uppsägning, samtidigt med hyran, erlägga på lokalen 
belöpande andel av sådana kostnadsökningar som upp-
kommer på grund av införande eller höjning av för fastig-
heten gällande annan skatt än fastighetsskatt, avgift eller 
pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan 
komma att besluta.  
 
Sak samma gäller om hyresvärden åläggs generella om-
byggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten, som inte 
enbart avser lokalen, till följd av beslut från riksdag, rege-
ring, kommun eller myndighet.  
 
Här omtalad hyresökning skall anses avtalad att utgå från 
och med den dag då hyresvärdens kostnadsökning inträf-
far och skall erläggas enligt detta avtals regler för hyrans 
betalning.  
 
Lokalens andel skall beräknas i förhållande till i fastighet-
ens utgående hyror vid tidpunkten för kostnadsökningen. 
Med skatt enligt denna punkt avses inte fastighetsskatt och 
moms om särskild överenskommelse härom träffats i detta 
kontrakt. 

29. FORCE MAJEURE 
 
 
 
 

Arbetsinställelse blockad eller sådant varöver parterna inte 
råder, såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingri-
pande av myndighet, fritar parterna såväl från fullgörande 
av dess enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den 
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mån de inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kost-
nader, liksom från skyldighet att erlägga skadestånd. 

30. LEDNINGAR FÖR 
TELEFONI OCH 
DATAKOMMUNI-
KATION 

 

Ledningar för telefoni- och datakommunikation tillhanda-
hålls av hyresvärden till den del det framgår av bifogade 
kravspecifikation och RFP, bilagorna 1och 2. Övrig install-
ation och ledningsdragning ombesörjes och bekostas av 
hyresgästen. 

31. MILJÖFRÅGOR 
TILLSYNSAVGIF-
TER OCH ANDRA 
AVGIFTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästen skall följa bestämmelserna i Miljöbalken och 
dessutom informera hyresvärden om man bedriver hälso- 
och miljöfarlig verksamhet. Hyresgästen skall också infor-
mera hyresvärden om sådana iakttagelser som kan vara 
av betydelse för miljö och hälsa. 
 
Under hyrestiden skall hyresgästen följa de anvisningar 
som hyresvärden lämnar avseende hanteringen av avfall, 
miljöfarligt avfall samt kemiska produkter. Hyresgästen för-
binder sig att informera hyresvärden i frågor som rör val av 
material, teknisk utrustning för fasta installationer, ombygg-
nader och liknande, som sker genom hyresgästens försorg 
samt att i samband härmed lämna hyresvärden erforderlig 
miljöinformation.  
 
Hyresgästen garanterar, att hans köldmedieanläggningar 
uppfyller samtliga de krav som uppställs i Miljöbalken och 
andra miljöföreskrifter. Således är hyresgästen skyldig att 
efterfölja reglerna för anmälan, årlig kontroll och rapporte-
ring i dessa avseenden. Hyresgästen skall bekosta sådana 
tillsyns- och övriga avgifter som följer av miljöbalken eller 
av annan lagstiftning och andra författningar och som är 
direkt hänförliga till den i lokalen bedrivna verksamheten. 

32. ÖVERLÅTELSE AV 
HYRESKONTRAK-
TET OCH UNDER-
UTHYRNING.  

 

Hyresgästen äger inte rätt att överlåta detta kontrakt på an-
nan, eller andrahandsuthyra hela eller delar av lokalen, 
utan hyresvärdens skriftliga medgivande. 
 

33. MEDDELANDE OM 
ÄNDRAD ADRESS 
OCH ÄNDRING AV 
FIRMATECKNARE 

 

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att meddela 
varandra om deras respektive adresser skulle komma att 
ändras. Parterna skall också omgående meddela varandra 
vid förändringar i rätten att teckna respektive parts firma. 
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34. HYRESGÄSTAN-
PASSNING AV LO-
KALERNA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIKTLINJER FÖR 
TILLGÄNGLIGHET 
 

 

De med detta kontrakt avsedda lokalerna överlåts till hy-
resgästen i det skick som framgår av bifogade kravspecifi-
kation och RFP, bilagorna 1 och 2. 
 
Hyresgästens har att själv anpassa lokalerna till sin verk-
samhet och Hyresvärden skall för detta ändamål ställa 
byggnaden till Hyresgästens förfogande två månader före 
hyrestidens början.  
 
Hyresgästen har att ansöka om och bekosta samtliga de 
tillstånd som erfordras för sin anpassning av lokalerna, 
såsom eventuellt bygglov, tillstånd av miljöförvaltning, 
räddningstjänst och andra myndigheter. Hyresvärden åtar 
sig att, om så erfordras, biträda hyresgästen ansökningar.  
 
Hyresvärden medger, att hyresgästen utför de aktuella an-
passningsåtgärderna. 
 
Parterna åtar sig, att vid sin anpassning av lokalerna upp-
fylla samtliga de riktlinjer och standarder som framgår av 
Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer och standard för 
fysisk tillgänglighet. 

35. Förköpsförbe-
håll avseende 
aktierna i Hy-
resvärdsbola-
get 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktierna i 556388–2884 Ås Härads Kilsund AB (”Bolaget”) 
ägs till 100 % av ÅS Härads Holding AB, 556837-6379, 
(”Säljaren”). Om Säljaren skulle önska försälja samtliga, eller 
delar av, sina aktier i Bolaget skall Borås Stad beredas till-
fälle att förköpa aktierna. Erbjudandet om förköp kan end-
ast utnyttjas avseende samtliga de aktier som erbjudandet 
omfattar. 
 
Erbjudandet om att förköpa aktierna skall innehålla pris 
samt betalnings- och samtliga övriga villkor för försälj-
ningen och skriftligen ställas till LN.diarium@boras.se samt  
KS.diarium@boras.se. Om Staden önskar begagna sig av 
sin förköpsrätt skall förköpsanspråket meddelas till Sälja-
ren inom 90 dagar, räknat från den dag erbjudandet har 
diarieförts hos Staden. Aktie som förköps skall betalas 
inom två månader från den tidpunkt, då priset blev bestämt. 
 
Om Staden avstår från att utnyttja sig förköpsrätt, eller inte 
svarar inom avtalad tid, är Säljaren fri att försälja akti-
erna/aktien till annan än Staden. 
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Säljaren förbinder sig att i Bolagets bolagsordning införa 
vad som här överenskommits. 

36. Rangordnings-
regler 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om det mellan detta hyreskontrakt och de till kontraktet fo-
gade bilagorna, eller mellan bilagorna, skulle finnas mot-
stridiga uppgifter gäller de i följande ordning om inte om-
ständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 
 

Rangordning Bilaga 
1 Detta hyreskontrakt 
   
   

 

UNDERSKRIFTER 
DETTA KONTRAKT, SOM INTE UTAN SÄRSKILT MEDGIVANDE FÅR INSKRIVAS ELLER  

PANTSÄTTAS, HAR UPPRÄTTATS I TVÅ LIKA LYDANDE EXEMPLAR,  
AV VILKA PARTERNA HAR TAGIT VAR SITT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORÅS 

DEN      /        2021 

 
ÅS  HÄRADS KILSUND AB 

 
 

_________________________ 
V.d. 

 
 

BORÅS 
DEN      /     2021 

 

 
BORÅS S TAD, DESS LOKALFÖRSÖRJ NINGSNÄMND 

 
 

______________________     ______________________ 
 

 
DENNA AVSIKTSFÖRKLARING HAR UPPRÄTTATS I FYRA LIKA LYDANDE EXEMPLAR  

AV VILKA NEDANSTÅENDE P ARTER HAR TAGIT VAR SITT 
 

Borås  den      /     2021 Borås  den      /     2021 
BORÅS STAD BORÅS STAD 
LOKALFÖRSÖRJ NINGSFÖRVALTNINGEN FRITIDS OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN 
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_________________________ _________________________ 
 

Borås  den      /     2021 
ÅS  HÄRADS KILSUND AB 

 
 

_________________________ 
 
I min egenskap av innehavare av samtliga aktier i Ås Härads Kilsund AB godkänner jag vad 
som ovan i punkten 36 har överenskommits avseende förköpsförbehåll avseende aktierna i 
hyresvärdsbolaget  

Borås den          /          2021 
 
 

_________________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr LFN 2021-00429 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-
06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för 
Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två 
isytor. 2021- 12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 
avsiktsförklaring till Nyförhyrning – Nya isytor i Borås. 

Huvudinriktningen för den nya ishallen är att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Isytorna är två fullstora isytor där en är anpassad för 
att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare med 
kapacitet för ca 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna användas 
året om. Erforderlig mängd omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, 
domare och kansli finns i byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en 
gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för 
kafé i föreningarnas regi. Det kommer även finnas en större träningslokal för 
dans och barmarksträning. 

Projektering vår 2022. Byggstart vintern 2022 med preliminär inflyttning våren 
2024. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden:  

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 30 år.  

År 2022 Ny kapitalkostnad av investeringen 183 333 kr. 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
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Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00429 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 
 

Projektets handläggning 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett hovet av mer isyta i Borås. 2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden 
om att en förstudie skulle påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av 
ytterligare isytor i Borås. Olika lokaliseringar presenterades, varav en var kv 
Kilsund 4. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor. 2021-
12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring till 
Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört förstudien gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden. Hallarnas 
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Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00429 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 
 

Projektets handläggning 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett hovet av mer isyta i Borås. 2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden 
om att en förstudie skulle påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av 
ytterligare isytor i Borås. Olika lokaliseringar presenterades, varav en var kv 
Kilsund 4. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor. 2021-
12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring till 
Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört förstudien gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden. Hallarnas 

Borås Stad 
Datum 
2022-01-25 

 Sida 
2(3) 

 

 

kylanläggning blir en modern CO2-anläggning. Kopplat till detta kommer 
behovet av solceller att utredas under projekteringen. Lokalerna kommer vara 
fullt tillgänglighetsanpassade efter VGR:s tillgänglighetskrav och det kommer 
finnas en ”no-fall” utrustning till en av isytorna. Fri takhöjd i båda hallarna ska 
vara 7 meter. Den arkitektoniska gestaltningen arbetas fram i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utemiljön kommer att utformas med grönska runt entrén, parkering efter P-
regler och angöring för större fordon.  

Projekteringen av projektet fram till färdigt förfrågningsunderlag kommer ledas 
av Lokalförsörjningsförvaltningen och utföras av dess anlitade konsulter. Efter 
inkomna anbud överlåts entreprenadkontraktet till extern fastighetsägare enligt 
tecknat hyresavtal. 

Konsekvensanalys lokaler 

En byggnation av den nya ishallen möjliggör en lösning för den trångboddhet 
som idag råder i dagens ishall. Borås har en betydligt lägre grad av tillgänglig 
konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med motsvarande 
städer/kommuner i Sverige. Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet på is. Det är BHC (Borås Hockey klubb), BKK (Borås 
konståkningsklubb), KB (Konståkarna i Borås). Dessa tre föreningar har sin 
verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. Dessutom finns Borås bandy, som har 
sin verksamhet på Boda isbana. 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.   

 

Tidplan 
Projektering vår 2022. Byggstart vintern 2022 med preliminär inflyttning våren 
2024. 

Ekonomi 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 
               År 2022 Förklaringar 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen  183 333 kr 

Projektering fram till färdig 
förfrågningshandling 

Total kostnad  183 333 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 30 år. 
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Borås Stad 
Datum 
2022-01-25 

 Sida 
3(3) 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Fritids- och folkhälsonämnden  
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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 B 869 NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 2, 2021 12 08

s.4

SEKTIONER

SKALA: 1:150 (A3)

SEKTION
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s.5

SITUATIONSPLAN

SKALA: 1:1000 (A3)
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 B 871 NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 2, 2021 12 08

s.6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr LFN 2021-00429 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-
06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för 
Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två 
isytor. 2021- 12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 
avsiktsförklaring till Nyförhyrning – Nya isytor i Borås. 

Huvudinriktningen för den nya ishallen är att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Isytorna är två fullstora isytor där en är anpassad för 
att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare med 
kapacitet för ca 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna användas 
året om. Erforderlig mängd omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, 
domare och kansli finns i byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en 
gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för 
kafé i föreningarnas regi. Det kommer även finnas en större träningslokal för 
dans och barmarksträning. 

Projektering vår 2022. Byggstart vintern 2022 med preliminär inflyttning våren 
2024. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden:  

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 30 år.  

År 2022 Ny kapitalkostnad av investeringen 183 333 kr. 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 
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boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00429 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 
 

Projektets handläggning 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett hovet av mer isyta i Borås. 2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden 
om att en förstudie skulle påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av 
ytterligare isytor i Borås. Olika lokaliseringar presenterades, varav en var kv 
Kilsund 4. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor. 2021-
12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring till 
Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört förstudien gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden. Hallarnas 
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2022-01-25 

Instans 
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Kristoffer Gråhns 
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033 357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids – och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya 
isytor i Borås. 
 

Projektets handläggning 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett hovet av mer isyta i Borås. 2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden 
om att en förstudie skulle påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av 
ytterligare isytor i Borås. Olika lokaliseringar presenterades, varav en var kv 
Kilsund 4. Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor. 2021-
12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring till 
Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört förstudien gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden. Hallarnas 

Borås Stad 
Datum 
2022-01-25 

 Sida 
2(3) 

 

 

kylanläggning blir en modern CO2-anläggning. Kopplat till detta kommer 
behovet av solceller att utredas under projekteringen. Lokalerna kommer vara 
fullt tillgänglighetsanpassade efter VGR:s tillgänglighetskrav och det kommer 
finnas en ”no-fall” utrustning till en av isytorna. Fri takhöjd i båda hallarna ska 
vara 7 meter. Den arkitektoniska gestaltningen arbetas fram i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utemiljön kommer att utformas med grönska runt entrén, parkering efter P-
regler och angöring för större fordon.  

Projekteringen av projektet fram till färdigt förfrågningsunderlag kommer ledas 
av Lokalförsörjningsförvaltningen och utföras av dess anlitade konsulter. Efter 
inkomna anbud överlåts entreprenadkontraktet till extern fastighetsägare enligt 
tecknat hyresavtal. 

Konsekvensanalys lokaler 

En byggnation av den nya ishallen möjliggör en lösning för den trångboddhet 
som idag råder i dagens ishall. Borås har en betydligt lägre grad av tillgänglig 
konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med motsvarande 
städer/kommuner i Sverige. Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet på is. Det är BHC (Borås Hockey klubb), BKK (Borås 
konståkningsklubb), KB (Konståkarna i Borås). Dessa tre föreningar har sin 
verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. Dessutom finns Borås bandy, som har 
sin verksamhet på Boda isbana. 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall , 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.   

 

Tidplan 
Projektering vår 2022. Byggstart vintern 2022 med preliminär inflyttning våren 
2024. 

Ekonomi 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 
               År 2022 Förklaringar 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen  183 333 kr 

Projektering fram till färdig 
förfrågningshandling 

Total kostnad  183 333 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 30 år. 
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Beslutsunderlag 
1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Fritids- och folkhälsonämnden  
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

 B 877

Borås Stad 
D

atum
 

2022-01-25 
 

Sida 
3(3) 

   B
eslutsunderlag 

1. 
R

itningar 
 B

eslutet expedieras till 
1. K

om
m

unstyrelsen 
2. Fritids- och folkhälsonäm

nden  
    H

elene Sandberg 
O

rdförande 
A

nders W
aldau 

Förvaltningschef 

 

UT-
VISNINGSBÅS

10,5m2

SEKRETARIAT
7,2m2

AVBYTAR-
BÅS

UT-
VISNINGSBÅS

10,5m2

ISHALL

ISHALL

OMKLÄDNING
37,5 m2

OMKLÄDNING
37,5 m2

OMKLÄDNING
37,5 m2

OMKLÄDNING
37,5 m2

ENTRÉHALL

VF
13,0m2

DUSCH
9,1,0 m2

DUSCH
9,1 m2

DUSCH
9,1 m2

DUSCH
9,1 m2

RWC
4,8m2RWC

4,8m2

RWC
4,8m2

KORRIDOR

HISS

RWC/D
5,5m2

STÄDC.
9,4m2

ELC.
4,4m2

VAKTMÄSTARE
16,5m2

FÖRRÅD
23,3m2

VERKSTAD
25,0m2

KYLMASKINRUM
39,0m2

ISMASKINRUM
120,0m2

FÖRRÅD
14,2m2

FÖRRÅD
14,2m2

MILJÖRUM
13,7m2

SLIPRUM
8,4m2

OMKLÄDNING
13,8m2

RWC
4,8m2

OMKLÄDNING
15,0m2

EL

WC
1,6m2

D
3,4m2

D
2,0m2

WC
2,0m2

AVBYTAR-
BÅS

TH
18,0m2

SKISS PLAN 1
SKALA 1:300 (A3)
2021-12-20



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

B 878

K

KF

H/
m

ic
ro

H/
micro

FOAJÉ/ CAFÉ
125,0m2

SAMLINGSRUM
52,7m2

FLÄKTRUM
155,0m2

LÄKTARE

OMKL
15,5m2FLÄKTRUM

17,8m2

KONTOR
10,0m2

KONTOR
10,0m2

FRD
5,0m2

UPPVÄRMNINGSSAL
210,0m2

PAUSRUM
17,7m2

WC
21,2m2

RWC
4,8m2

HISS

TH
16,0m2

STÄD
3,4m2

SKISS PLAN 2
SKALA 1:300 (A3)
2021-12-20

PENTRY
17,5m2



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

 B 879 NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 2, 2021 12 08

s.4

SEKTIONER

SKALA: 1:150 (A3)

SEKTION



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

B 880

NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 2, 2021 12 08

s.5

SITUATIONSPLAN

SKALA: 1:1000 (A3)



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

 B 881 NY ISHALL I BORÅS - FÖRSTUDIE - AVSTÄMNING 2, 2021 12 08

s.6

VOLYMER



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 m

ars 2022

B 882

N
O

R
R

BY
 LÅ

N
G

G
A

TA

VISKAN

EVEDALSGATAN

VÄNTA PÅ SKJUTS

SITTPLATSER

BUSSPA
RKERIN

G

OMSLUTET AV GRÖNSKA 

- VARIERAD OCH MED KVALIT
ETER ÅRET OM 

ÖPPEN TORGYTA - P
LATS FÖR 

UTO
MHUSTRÄNING OCH AKTIVITETER

PARKERING 

INNESLUTEN AV 

GRÖNSKA

PLA
N

TER
IN

G
 A

N
K

N
Y

TER
 TILL  TR

Ä
D

R
A

D
ER

N
A

 U
TM

ED
 N

O
R

R
BY

 LÅ
N

G
G

A
TA

ENTRÉ

H
Ä

C
K

 LÖ
SER

 H
Ö

JD
SK

ILLN
A

D

M
Ö

N
STERSÄTTN

IN
G

 FÖ
R 

SA
M

M
A

N
HÄ

N
G

A
N

DE YTA

CYKELPARKERING UTMED ISHALLE
NS 

FASAD ELLE
R IN

TILL 
PLANTERING

SKALA 1:500 (A3)

BEFINTLIG
 IN

FART

SO
P / LEVERA

N
S

30P

7P

M
Ö

N
STERSÄTTN

IN
G

 FÖ
R 

SA
M

M
A

N
HÄ

N
G

A
N

DE YTA

SITTPLATSER

AMBULANSINFART

skiss 1 (211209)
”Vågor av grönska”

NY ISHALL
BORÅS

 

 Kom
m

unstyrelsen 
Postadress 
501 80 B

orås 
Besöksadress 
K

ungsgatan 55 
H

em
sida 

boras.se 
E-post 
boras.stad@

boras.se 
Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

R
asm

us Lundqvist 
H

andläggare 
033 357405 

K
O

M
M

U
N

FU
LLM

ÄK
TIG

ESK
R

IVELSE 
S

ida 
1(7) 

D
atum

 
2022-02-21 

Instans 
K

om
m

unstyrelsen 
D

nr K
S 2021-00682 1.2.2.1 

 
 

 
K
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unfullm
äktige 

 

Policy för inköp i K
om

m
unkoncernen 

K
om

m
unstyrelsen föreslår K

om
m

unfullm
äktige besluta 

Policyn för inköp i K
om

m
unkoncernen fastställs.     

R
eservation 

M
ot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V

).       

Sam
m

anfattning  
Policyn inköp i K

om
m

unkoncernen har setts över.  

Policyn har varit på rem
iss hos sam

tliga näm
nder och bolag där m

ajoriteten 
varit positiva eller valt att avstå från att yttra sig. E

n näm
nd, V

ård- och 
äldrenäm

nden, och fyra bolag, A
B Bostäder, Borås E

nergi och M
iljö A

B, 
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B och V
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om

m
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m
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m
unkoncernen.              
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2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Policy för inköp i Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Policyn för inköp i Kommunkoncernen fastställs.     

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V).       

Sammanfattning  
Policyn inköp i Kommunkoncernen har setts över.  

Policyn har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag där majoriteten 
varit positiva eller valt att avstå från att yttra sig. En nämnd, Vård- och 
äldrenämnden, och fyra bolag, AB Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, 
Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB, har avstyrkt policyn.  

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer förslaget till 
Policy för inköp i Kommunkoncernen.              

Ärendet i sin helhet 
Policyn inköp i Kommunkoncernen har setts över. Förslaget till reviderad 
policy har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag.  

Yttranden  

Arbetslivsnämnden, Fritids-och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, Individ-och 
familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö-
och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, 
BoråsBorås TME AB, Borås Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB tillstyrker 
förslaget.  

Stadsrevisionen avstår från att yttra sig.  

AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Akademiplatsen AB, Borås Djurpark 
AB, Borås Kommuns Parkerings AB, Eolus 6 AB, Inkubatorn i Borås AB, Kv. 
Strömsdal 3 AB, har inte lämnat in något yttrande.  

Nr 28
Policy för inköp i Kommunkoncernen 

2022-02-21 Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Vård-och äldrenämnden, AB Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, 
Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB avstyrker förslaget och synpunkter 
kommenteras särskilt nedan. 

 

Vård- och äldrenämndens yttrande 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård- och äldrenämnden anser att det vid upphandling bör övervägas 
om krav ska ställas på leveranssäkerhet även i händelse av kris, eftersom 
verksamheterna är beroende av leveranser även under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen håller med Vård- och äldrenämnden om att leveranssäkerhet 
i händelse av kris är en viktig fråga. Det framgår av policyn att ”allt som 
upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt 
tid och med hög säkerhet.” Enligt Kommunstyrelsen framgår det därför redan 
av policyn att leveranssäkerheten ska beaktas i upphandlingar. Hur kraven på 
leveranssäkerhet ska se ut behöver ses över i respektive upphandling.  

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- I policyn anges att upphandlingar ska planeras i god tid. Samtidigt anges 
att upphandlingar ska genomföras utifrån de politiska målen. Vård- och 
äldrenämnden anser att de två kraven för upphandling, är motstridiga. 
Politiska mål kan komma snabbt och därmed undanröja förutsättningar 
för god planering. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens bedömning är att de två delarna inte är motstridiga. 
Upphandlingar ska planeras i så god tid som möjligt. Det kan av olika 
anledningar bli förändrade förutsättningar som föranleder att planeringen 
behöver förändras eller att behov av nya upphandlingar uppstår skyndsamt. 
Vad som ska anses som ”planeras i god tid” får därför bedömas utifrån den 
specifika situationen och bestämmelsen syftar till att Borås Stads verksamheter i 
ett tidigt stadie ska ha med sig frågan på om det aktuella ärendet eller behovet 
kommer innebära att en upphandling behöver genomföras och i så fall planera 
för det.   

AB Bostäders yttrande 

Synpunkt från AB Bostäder 

- För att vi på Bostäder ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lagar, regler 
och ägardirektiv anser vi att Policy för inköp i Kommunkoncernen inte är 
tillämpliga för vårt bolag. Bostäder i Borås reserverar sig emot den 
ensamrätt och mandat som Koncerninköp, genom reglerna, anser sig 
besitta gällande bland annat att strategiskt driva inköpsfrågor i 
Kommunkoncernen, avgöra vilka intressen som ska upphandlas, hur 
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uppföljning ska användas och vilka avtal Bostäder ska vara tvingade att 
använda. 

 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp har som uppdrag att strategiskt driva inköpsfrågorna inom 
Kommunkoncernens. Här innefattas att utifrån ett helhetsperspektiv för hela 
koncernen avgöra vilka avtal som ska upphandlas samordnat. 
Kommunstyrelsen anser inte att det är motiverat att olika nämnder och bolag 
på egenhand ska upphandla varor eller tjänster när majoriteten av nämnderna 
och bolagen har samma behov. Däremot kan en nämnd eller ett bolag själva 
upphandla sådant som är specifikt för deras verksamhet och därför inte bedöms 
vara samordnat.  

Synpunkt från AB Bostäder 

- Bostäders ekonomi är tydligt avgränsad från stadens och ska drivas utan 
ägartillskott eller insatser från skattekollektivet. Vår affärsmässighet och 
vår möjlighet att påverka vår ekonomi sker till stor del genom våra 
inköp och upphandlingar. Vi har tydliga mål att uppfylla som kräver 
närhet till marknaden och möjlighet att agera snabbt och anpassat just 
till vår verksamhet. Detta blir svårt att upprätthålla om inköpen och 
avtal har många intressenter, ska hanteras centralt och utformas för att 
passa samtliga av stadens olika verksamheter. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens bedömning är att det inte finns någon affärsmässig grund 
för att kommunkoncernens olika verksamheter själva ska upphandla sådant 
som alla eller merparten av verksamheterna har behov av. Kommunkoncernens 
ska sträva efter att åstadkomma samordningsvinster samtidigt som respektive 
verksamhets behov tillvaratas. För att kunna göra det är det viktigt att 
verksamheterna deltar i upphandlingsarbetet och beskriver sitt behov.   

Synpunkt från AB Bostäder 

- Bostäder avstyrker skrivningen i policyn att Kommunkoncernens 
gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets 
intresse. Bostäder menar att vårt intresse måste tillvaratas framför 
kollektivets för att vi ska kunna driva vårt bolag enligt affärsmässiga 
principer och följa lagar, regler och uppdrag som ställs på oss. Det kan 
innebära att Bostäder beslutar att inte använda ett samordnat avtal som 
är upphandlat av Koncerninköp till fördel av ett annat, mer gynnsamt 
avtal. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. 
För bostadsbolagen finns även bestämmelser i lagen om allmännyttiga 
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kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen). Det finns inga bestämmelser i 
någon av dessa lagar som invänder mot att bolagen ser till kommunkoncernens 
gemensamma bästa. 

Den enda bestämmelsen i allbolagen som har relevans för frågan är att det i 2 § 
anges att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Regler för 
upphandling innebär inte något hinder från att bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer, att genomföra gemensamma upphandlingar kan snarare 
innebära en minskning av kostnaderna eftersom det vid större volymer är 
lättare att upphandla varor, tjänster och entreprenader till lägre priser och bättre 
villkor.  

Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska 
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens 
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. 
Oavsett så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. 
Eftersom bolagen ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att 
bolagen ska medverka till kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Bolagens intresse kan inte anses ha företräde framför kommunens 
gemensamma bästa. 

Borås Energi och Miljö ABs yttrande 

Synpunkt från Borås Energi och Miljö AB 
 

- BEM reserverar sig mot nedan skrivning så länge den inte förutsätter att 
verksamheterna får mandat att besluta om att avstå ett 
koncerngemensamt upphandlat avtal. Kommunkoncernens 
gemensamma bästa är inte per automatik samordnad upphandling.  
 
Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild 
verksamhets intresse. 

 
Kommunstyrelsens bedömning 

Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. 
Det finns inga bestämmelser i någon av dessa lagar som invänder mot att 
bolagen ser till kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska 
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens 
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. 
Oavsett så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. 
Eftersom bolagen ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att 
bolagen ska medverka till kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Bolagens intresse kan inte anses ha företräde framför kommunens 
gemensamma bästa. 

Fristadbostäder ABs yttrande 

Synpunkt från Fristadbostäder AB 
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- Det finns en allvarlig tankevurpa i remissupplagan av policyn i 
formuleringen: ”Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde 
framför en enskild verksamhets intresse.” Den typen av lagöverträdelser 
ska vi förstås inte syssla med i Kommunkoncernen. På bolagssidan har 
vi Aktiebolagslagen att förhålla oss till och i den är en av grundpelarna 
att vi ska verka för bolagets bästa. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. 
För bostadsbolagen finns även bestämmelser i lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen). Det finns inga bestämmelser i 
någon av dessa lagar som invänder mot att bolagen ser till kommunkoncernens 
gemensamma bästa. 

Den enda bestämmelsen i allbolagen som har relevans för frågan är att det i 2 § 
anges att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Regler för 
upphandling innebär inte något hinder från att bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer, att genomföra gemensamma upphandlingar kan snarare 
innebära en minskning av kostnaderna eftersom det vid större volymer är 
lättare att upphandla varor, tjänster och entreprenader till lägre priser och bättre 
villkor.  

Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska 
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens 
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. 
Oavsett så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. 
Eftersom bolagen ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att 
bolagen ska medverka till kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Bolagens intresse kan inte anses ha företräde framför kommunens 
gemensamma bästa. 

Synpunkt från Fristadbostäder AB 

- Vi får också problem med policyn när den säger att vi måste följa 
”Regler för inköp i Kommunkoncernen”. I dessa regler finns flera saker 
som inte är anpassade till verkligheten och som äventyrar den enorma 
samhällsnytta som de kommunala bolagen bidrar med. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Regler för inköp i Kommunkoncernen är anpassade utifrån gällande lagstiftning 
och för att kunna åstadkomma största möjliga nytta för kommunkoncernen. 
Reglerna hindrar inte nämnder eller bolag från att fullgöra sina uppdrag. 

Viskaforshem ABs yttrande 

Synpunkt från Viskaforshem AB 

- Som aktiebolag har vi Aktiebolagslagen (2005:551) att förhålla oss till 
och där framgår det tydligt att styrelsen ska verka för bolagets bästa. Att 
sätta kommunkoncernens gemensamma bästa före bolagets är ur 
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Aktiebolagslagens perspektiv en lagöverträdelse och inget Viskaforshem 
AB kan medverka till. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. 
För bostadsbolagen finns även bestämmelser i lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen). Det finns inga bestämmelser i 
någon av dessa lagar som invänder mot att bolagen ser till kommunkoncernens 
gemensamma bästa. 

Den enda bestämmelsen i allbolagen som har relevans för frågan är att det i 2 § 
anges att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Regler för 
upphandling innebär inte något hinder från att bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer, att genomföra gemensamma upphandlingar kan snarare 
innebära en minskning av kostnaderna eftersom det vid större volymer är 
lättare att upphandla varor, tjänster och entreprenader till lägre priser och bättre 
villkor.  

Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska 
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens 
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. 
Oavsett så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. 
Eftersom bolagen ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att 
bolagen ska medverka till kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Bolagens intresse kan inte anses ha företräde framför kommunens 
gemensamma bästa. 

Synpunkt från Viskaforshem AB 

- Vi anser att ”Policy för inköp i Kommunkoncernen” tar inte hänsyn till 
skillnader mellan förvaltning och bolag utan är mer anpassad efter 
stadens förvaltningar. Den tydligaste skillnaden är att aktiebolaget är en 
egen juridisk person och enligt LOU en egen upphandlande myndighet 
som därmed ej är förbunden med Borås Stads förvaltningar och andra 
bolag. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Policy för inköp i Kommunkoncernen är anpassad utifrån gällande lagstiftning 
och gäller på samma sätt för både nämnder och bolag. Policyn innebär inget 
hinder för nämnder eller bolag att fullgöra sina uppdrag. Eftersom bolagen ägs 
av kommunen är de en del av Kommunkoncernen och därmed förbundna av 
Kommunfullmäktigens beslut. 

Synpunkt från Viskaforshem AB 

- Enligt ägardirektiven ska aktiebolaget drivas efter affärsmässiga 
principer samt eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. Viskaforshem AB behöver 
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Kommunstyrelsens tillit och förtroende att även fortsättningsvis 
ansvara för upphandlingar och inköp samt verka för bolagets bästa både 
på lång och kort sikt. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens bedömning är att det inte finns någon affärsmässig grund 
för att kommunkoncernens olika verksamheter själva ska upphandla sådant 
som alla eller merparten av verksamheterna har behov av. Kommunkoncernens 
ska sträva efter att åstadkomma samordningsvinster.  

 

Beslutsunderlag 
1. Policy för inköp i Kommunkoncernen 
2. Remissammanställning    

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Koncerninköp 
2. Samtliga nämnder och bolag 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Martin Perlstedt 

   Avdelningschef 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

Ki1: Policy för inköp i kommunkoncernen 

 

Vänsterpartiet föreslår en förändring av ett stycke i policyn för inköp i kommunkoncernen som 
betonar tilliten till att bolagens styrelser förmår att vid tillfällen då samordningsvinster kan stå i strid 
med det enskilda bolagets intresse balansera dessa principer.  

Enligt vår uppfattning är det i allmänhet en riktig utgångspunkt att samordning av inköpen i en 
koncern borde leda till effektivitetsvinster på aggregerad nivå. Samtidigt är det full möjligt att 
förlusten av eget inflytande och ansvaret samt bristen på tillit till de enskilda bolagen  leder till en 
långsiktig suboptimering av hela koncernens prestation. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Policyn för inköp i Kommunkoncernen fastställs 
med följande ändring: 
 

o Fjärde stycket ersätts av följande ”Kommunkoncernen bör ha en helhetssyn på 
upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens 
gemensamma bästa har i allmänhet företräde framföra en enskild verksamhets 
intresse. För bolagen i kommunkoncernen bör styrelsen i förekommande enskilda fall 
pröva om samordningsvinsten för koncernen är så stor att den överskrider det 
enskilda bolagets intresse.” 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

Ki1: Policy för inköp i kommunkoncernen 

 

Vänsterpartiet föreslår en förändring av ett stycke i policyn för inköp i kommunkoncernen som 
betonar tilliten till att bolagens styrelser förmår att vid tillfällen då samordningsvinster kan stå i strid 
med det enskilda bolagets intresse balansera dessa principer.  

Enligt vår uppfattning är det i allmänhet en riktig utgångspunkt att samordning av inköpen i en 
koncern borde leda till effektivitetsvinster på aggregerad nivå. Samtidigt är det full möjligt att 
förlusten av eget inflytande och ansvaret samt bristen på tillit till de enskilda bolagen  leder till en 
långsiktig suboptimering av hela koncernens prestation. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Policyn för inköp i Kommunkoncernen fastställs 
med följande ändring: 
 

o Fjärde stycket ersätts av följande ”Kommunkoncernen bör ha en helhetssyn på 
upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens 
gemensamma bästa har i allmänhet företräde framföra en enskild verksamhets 
intresse. För bolagen i kommunkoncernen bör styrelsen i förekommande enskilda fall 
pröva om samordningsvinsten för koncernen är så stor att den överskrider det 
enskilda bolagets intresse.” 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

 

 Strategi
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 20 januari 2022
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 20 januari 2022
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med: 2025

Borås Stad  |  Policy för inköp i Kommunkoncernen            3

Policy för inköp i Kommunkoncernen
Policyn omfattar Kommunkoncernens alla nämnder och bolag samt de föreningar och stiftelser 
där Kommunkoncernen är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas 
alla dessa i ordet ”Kommunkoncernen”.

Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med ekonomisk, 
social och miljömässig hänsyn.

Upphandlingar ska svara mot verksamhetens behov och genomföras utifrån de politiska 
målen. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i 
rätt tid och med hög säkerhet.

Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. 
Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. 
De upphandlade avtalen ska användas.

Upphandlingar ska planeras i god tid och präglas av effektivitet, kompetens och samverkan 
samt ta vara på den konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, 
proportionella, förutsägbara och icke-diskriminerande. 

Policyn gäller, utöver Kommunkoncernens ”Regler för inköp i Kommunkoncernen”, lagen om 
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUF), lagen om koncessioner (LUK) och lagen om valbarhetssystem (LOV), 
för alla Kommunkoncernens upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader. 

Kommunstyrelsen har uppdraget att utfärda regler för inköp i Kommunkoncernen.
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(5) 

Datum 
2022-01-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1 

 
Rasmus Lundqvist 
Handläggare 
033 357405 
 

 

 

Policy för inköp i Kommunkoncernen 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Stadsrevisionen 
Avstår från att yttra sig. 
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Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Valnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Vård- och äldrenämnden 
Avstyrker förslaget. 

I policyn anges att Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara 
upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vård- och 
äldrenämnden anser att det vid upphandling bör övervägas om krav ska ställas 
på leveranssäkerhet även i händelse av kris, eftersom verksamheterna är 
beroende av leveranser även under samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. 

I policyn anges att upphandlingar ska planeras i god tid. Samtidigt anges att 
upphandlingar ska genomföras utifrån de politiska målen. Vård- och 
äldrenämnden anser att de två kraven för upphandling, är motstridiga. Politiska 
mål kan komma snabbt och därmed undanröja förutsättningar för god 
planering. 

Vård- och äldrenämnden avstyrker policy för inköp, med hänvisning till att 
nämnden avstyrker regler för inköp. 

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Avstyrker förslaget. 

För att vi på Bostäder ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lagar, regler och 
ägardirektiv anser vi att Policy för inköp i Kommunkoncernen inte är tillämpliga för 
vårt bolag. Bostäder i Borås reserverar sig emot den ensamrätt och mandat som 
Koncerninköp, genom reglerna, anser sig besitta gällande bland annat att 
strategiskt driva inköpsfrågor i Kommunkoncernen, avgöra vilka intressen som 
ska upphandlas, hur uppföljning ska användas och vilka avtal Bostäder ska vara 
tvingade att använda. 

Bostäders ekonomi är tydligt avgränsad från stadens och ska drivas utan 
ägartillskott eller insatser från skattekollektivet. Vår affärsmässighet och vår 
möjlighet att påverka vår ekonomi sker till stor del genom våra inköp och 
upphandlingar. Vi har tydliga mål att uppfylla som kräver närhet till marknaden 
och möjlighet att agera snabbt och anpassat just till vår verksamhet. Detta blir 
svårt att upprätthålla om inköpen och avtal har många intressenter, ska hanteras 
centralt och utformas för att passa samtliga av stadens olika verksamheter.  

I policyn står: Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med 
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn.  
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Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Valnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Vård- och äldrenämnden 
Avstyrker förslaget. 

I policyn anges att Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara 
upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vård- och 
äldrenämnden anser att det vid upphandling bör övervägas om krav ska ställas 
på leveranssäkerhet även i händelse av kris, eftersom verksamheterna är 
beroende av leveranser även under samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. 

I policyn anges att upphandlingar ska planeras i god tid. Samtidigt anges att 
upphandlingar ska genomföras utifrån de politiska målen. Vård- och 
äldrenämnden anser att de två kraven för upphandling, är motstridiga. Politiska 
mål kan komma snabbt och därmed undanröja förutsättningar för god 
planering. 

Vård- och äldrenämnden avstyrker policy för inköp, med hänvisning till att 
nämnden avstyrker regler för inköp. 

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Avstyrker förslaget. 

För att vi på Bostäder ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lagar, regler och 
ägardirektiv anser vi att Policy för inköp i Kommunkoncernen inte är tillämpliga för 
vårt bolag. Bostäder i Borås reserverar sig emot den ensamrätt och mandat som 
Koncerninköp, genom reglerna, anser sig besitta gällande bland annat att 
strategiskt driva inköpsfrågor i Kommunkoncernen, avgöra vilka intressen som 
ska upphandlas, hur uppföljning ska användas och vilka avtal Bostäder ska vara 
tvingade att använda. 

Bostäders ekonomi är tydligt avgränsad från stadens och ska drivas utan 
ägartillskott eller insatser från skattekollektivet. Vår affärsmässighet och vår 
möjlighet att påverka vår ekonomi sker till stor del genom våra inköp och 
upphandlingar. Vi har tydliga mål att uppfylla som kräver närhet till marknaden 
och möjlighet att agera snabbt och anpassat just till vår verksamhet. Detta blir 
svårt att upprätthålla om inköpen och avtal har många intressenter, ska hanteras 
centralt och utformas för att passa samtliga av stadens olika verksamheter.  

I policyn står: Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med 
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn.  
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Upphandlingar ska svara mot verksamhetens behov och genomföras utifrån de politiska 
målen. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i 
rätt tid och med hög säkerhet.  
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av 
samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild 
verksamhets intresse.  
Bostäder tillstyrker den delen i policyn som avser att upphandlingar ska vara 
affärsmässiga och hållbara. Likaså att de ska svara mot verksamhetens behov 
och genomföras utifrån de politiska målen. Allt som upphandlas ska ha rätt 
funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög 
säkerhet.  
Bostäder avstyrker skrivningen i policyn att Kommunkoncernens gemensamma bästa 
har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Bostäder menar att vårt intresse 
måste tillvaratas framför kollektivets för att vi ska kunna driva vårt bolag enligt 
affärsmässiga principer och följa lagar, regler och uppdrag som ställs på oss. Det kan 
innebära att Bostäder beslutar att inte använda ett samordnat avtal som är upphandlat 
av Koncerninköp till fördel av ett annat, mer gynnsamt avtal. 
AB Sandhultsbostäder 
Inget yttrande. 

AB Toarpshus 
Inget yttrande. 

Akademiplatsen AB 
Inget yttrande. 

Borås Djurpark AB 
Inget yttrande. 

Borås Elnät AB 
Tillstyrker förslaget. 

Borås Energi och Miljö AB 
Avstyrker förslaget. 

Gemensam policy för koncerninköp ses från BEM:s sida som något positivt. 
Ett väl utvecklat samarbete och en god dialog inom koncernen är en 
förutsättning för att gemensamt lyckas med att på bästa sätt göra nytta för 
stadens invånare vid offentlig upphandling. För att uppnå detta måste hänsyn 
tas till de verksamhetsspecifika behov och krav som finns inom koncernen. 

BEM reserverar sig mot nedan skrivning så länge den inte förutsätter att 
verksamheterna får mandat att besluta om att avstå ett koncerngemensamt 
upphandlat avtal. Kommunkoncernens gemensamma bästa är inte per 
automatik samordnad upphandling. 

Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild 
verksamhets intresse. 

Borås Kommuns Parkerings AB 
Inget yttrande. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 898

Borås Stad 
  Sida 

4(5) 
 

 

BoråsBorås TME AB 
Tillstyrker förslaget. 

Eolus 6 AB 
Inget yttrande. 

Fristadbostäder AB 
Avstyrker förslaget. 

Fristadbostäder har en egen genomarbetad inköpspolicy som fungerar för vår 
verksamhet. Vi gör redan affärsmässiga och hållbara upphandlingar med 
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. 

Det finns en allvarlig tankevurpa i remissupplagan av policyn i formuleringen: 
”Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild 
verksamhets intresse.” Den typen av lagöverträdelser ska vi förstås inte syssla 
med i Kommunkoncernen. På bolagssidan har vi Aktiebolagslagen att förhålla 
oss till och i den är en av grundpelarna att vi ska verka för bolagets bästa. 

Vi får också problem med policyn när den säger att vi måste följa ”Regler för 
inköp i Kommunkoncernen”. I dessa regler finns flera saker som inte är 
anpassade till verkligheten och som äventyrar den enorma samhällsnytta som de 
kommunala bolagen bidrar med.  

Inkubatorn i Borås AB 
Inget yttrande. 

Industribyggnader i Borås AB 
Tillstyrker förslaget. 

Kv. Strömsdal 3 AB 
Inget yttrande. 

Viskaforshem AB 
Avstyrker förslaget. 

Viskaforshem AB har en egen fungerande inköpspolicy vilken är väl 
genomarbetad och anpassad efter bolagets verksamhet. Bolaget gör redan 
upphandlingar där vi tar hänsyn till affärsmässighet, ekonomi, klimat, miljö och 
social hållbarhet allt enligt de rekommendationer som gäller enligt LOU. 

Som aktiebolag har vi Aktiebolagslagen (2005:551) att förhålla oss till och där 
framgår det tydligt att styrelsen ska verka för bolagets bästa. Att sätta 
kommunkoncernens gemensamma bästa före bolagets är ur Aktiebolagslagens 
perspektiv en lagöverträdelse och inget Viskaforshem AB kan medverka till. 

Vi anser att ”Policy för inköp i Kommunkoncernen” tar inte hänsyn till 
skillnader mellan förvaltning och bolag utan är mer anpassad efter stadens 
förvaltningar. Den tydligaste skillnaden är att aktiebolaget är en egen juridisk 
person och enligt LOU en egen upphandlande myndighet som därmed ej är 
förbunden med Borås Stads förvaltningar och andra bolag. 

Enligt ägardirektiven ska aktiebolaget drivas efter affärsmässiga principer samt 
eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan 
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BoråsBorås TME AB 
Tillstyrker förslaget. 

Eolus 6 AB 
Inget yttrande. 

Fristadbostäder AB 
Avstyrker förslaget. 

Fristadbostäder har en egen genomarbetad inköpspolicy som fungerar för vår 
verksamhet. Vi gör redan affärsmässiga och hållbara upphandlingar med 
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. 

Det finns en allvarlig tankevurpa i remissupplagan av policyn i formuleringen: 
”Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild 
verksamhets intresse.” Den typen av lagöverträdelser ska vi förstås inte syssla 
med i Kommunkoncernen. På bolagssidan har vi Aktiebolagslagen att förhålla 
oss till och i den är en av grundpelarna att vi ska verka för bolagets bästa. 

Vi får också problem med policyn när den säger att vi måste följa ”Regler för 
inköp i Kommunkoncernen”. I dessa regler finns flera saker som inte är 
anpassade till verkligheten och som äventyrar den enorma samhällsnytta som de 
kommunala bolagen bidrar med.  

Inkubatorn i Borås AB 
Inget yttrande. 

Industribyggnader i Borås AB 
Tillstyrker förslaget. 

Kv. Strömsdal 3 AB 
Inget yttrande. 

Viskaforshem AB 
Avstyrker förslaget. 

Viskaforshem AB har en egen fungerande inköpspolicy vilken är väl 
genomarbetad och anpassad efter bolagets verksamhet. Bolaget gör redan 
upphandlingar där vi tar hänsyn till affärsmässighet, ekonomi, klimat, miljö och 
social hållbarhet allt enligt de rekommendationer som gäller enligt LOU. 

Som aktiebolag har vi Aktiebolagslagen (2005:551) att förhålla oss till och där 
framgår det tydligt att styrelsen ska verka för bolagets bästa. Att sätta 
kommunkoncernens gemensamma bästa före bolagets är ur Aktiebolagslagens 
perspektiv en lagöverträdelse och inget Viskaforshem AB kan medverka till. 

Vi anser att ”Policy för inköp i Kommunkoncernen” tar inte hänsyn till 
skillnader mellan förvaltning och bolag utan är mer anpassad efter stadens 
förvaltningar. Den tydligaste skillnaden är att aktiebolaget är en egen juridisk 
person och enligt LOU en egen upphandlande myndighet som därmed ej är 
förbunden med Borås Stads förvaltningar och andra bolag. 

Enligt ägardirektiven ska aktiebolaget drivas efter affärsmässiga principer samt 
eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan 
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ägartillskott. Viskaforshem AB behöver Kommunstyrelsens tillit och förtroende 
att även fortsättningsvis ansvara för upphandlingar och inköp samt verka för 
bolagets bästa både på lång och kort sikt.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem”. De 
utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. 
Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad 
styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund  
Under perioden oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare 
styrsystem”. De utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad 
definierade i ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och 
brist på analys. Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en 
tillitsbaserad styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 

Nr 29
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem

2022-03-07 Dnr KS 2019-00294 1.2.2.0 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00294 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem”. De 
utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. 
Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad 
styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund  
Under perioden oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare 
styrsystem”. De utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad 
definierade i ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och 
brist på analys. Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en 
tillitsbaserad styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
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bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
2019-05-06 fattade Kommunstyrelsen beslut om att revidera Borås Stads styr- 
och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att  

 det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov,  
 varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv,   
 förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla 

medarbetare som tar initiativ till utveckling och samarbete över de 
traditionella gränserna.  

 
 

Förändringar i styr-och ledningssystemet  
De huvudsakliga förändringarna som gjorts är under följande rubriker:  
  

 Grundläggande styrprinciper  
 Borås Stads uppdrag  
 Borås Stads styrmodell, se särskilt matrisen för fokusområden  
 Medborgarbudget  
 Nämndens och styrelsens budget  
 Dialog som styrmodell  
 Uppdragsdialog  

  
Till styr-och ledningssystemet kommer även mer detaljerade 
tillämpningsanvisningar att tas fram.  
 
Styr-och ledningssystemet har varit på remiss hos samtliga nämnder, bolag och 
politiska partier. Majoriteten av remissinstanserna som valt att svara har 
tillstyrkt.  
 
Samtliga synpunkter finns i remissammanställningen. Nedan kommer 
synpunkter som många remissinstanser har haft och synpunkter som har 
inneburit förändringar i styr-och ledningssystemet.  
 
Kommunstyrelsen har efter remissen också gjort förtydliganden i styr- och 
ledningssystemet och lagt till förtydligande årshjul för uppföljnings och 
planeringsprocessen istället för flödesbilden. Grunduppdraget och 
fokusområden har förtydligats genomgående genom dokumentet.  
Dispositionen har setts över i uppföljningsdelen.  
 
 
Synpunkter från remissinstanserna 
 
Flera remissinstanser ser positivt på möjligheten att arbeta med en 
medborgarbudget men påpekar också det behövs instruktioner kring hur 
nämnderna konkret ska arbeta med detta. 
 
Bedömning: Medborgarbudgeten kommer att förtydligas mer i 
tillämpningsanvisningarna och/eller i de styrdokument som hanterar 
medborgarinflytande.  
 
Det saknas en koppling till välfärdsbokslutet i styr- och ledningssystemet anser 
några remissinstanser. 
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Bedömning: Välfärdsbokslutet är ett planeringsunderlag bland många. Det är 
svårt att särskilja välfärdsbokslutet ifrån andra planeringsunderlag som till 
exempel Agenda 2030 där alla förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt 
sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 uppfylls.  
 
Flera nämnder ifrågasätter 10- dagars uppföljningen och skulle vilja ta bort den. 
 
Bedömning: 10-dagarsrapporten är en kortfattad rapport från förvaltningarna 
till Stadsledningskansliet i syfte att få en snabb och kontinuerlig uppföljning av 
ekonomi och verksamhetskritiska nyckeltal. Rapporten är skräddarsydd för ett 
centralt uppföljningsbehov och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Flera nämnder tar upp att de vill ha en tydligare definitioner av framförallt 
grunduppdraget men även andra nyckelbegrepp som förekommer i styr-och 
ledningssystemet.  
 
Bedömning: Definitionen av grunduppdraget kompletteras i styr-och 
ledningssystemet under rubriken Borås Stads uppdrag. Utvecklingsuppdrag är 
struket ur styr-och ledningssystemet. Övriga definitioner kommer det finnas 
närmare beskrivningar av i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder har haft synpunkter på hur prioriteringar ska göras och hur 
nämnderna ska förhålla sig till fokusområdena. 
 
Bedömning: Prioriteringar gör Kommunfullmäktige i budgeten och 
uppdragsdialogen är en viktig del i beredningen. Det praktiska arbetet kommer 
att tydliggöras i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder anser att det Kommunfullmäktige också borde tydliggöra 
finansiering vid uppdrag utanför budgeten. 
 
Bedömning: Kommunstyrelsen anser att styr-och ledningssystemet inte bör 
inskränka på Kommunfullmäktiges beslut när det gäller uppdragen.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden anser att Borås Stads 
resursfördelningsmodell utgör en ofullständig modell för alla nämnder. T.ex. 
saknar nämnden någon form av fördelningsnyckel utifrån förändrade behov 
och volymutveckling i samhället. 
 
Bedömning: Frågan är prövad utan att någon objektiv och opåverkbar variabel 
som speglar målgruppens efterfrågebehov på ett rimligt sätt hittats för Individ-
och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Budgeten för 
Individ-och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden bygger 
även fortsättningsvis på utredd/bedömd volymutveckling. I styr-och 
ledningssystemet görs ett förtydligande kring att det finns nämnder som har 
andra parametrar att ta hänsyn till.  
 
Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt hur dialog ska användas som 
styrmedel. 
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Bedömning: Välfärdsbokslutet är ett planeringsunderlag bland många. Det är 
svårt att särskilja välfärdsbokslutet ifrån andra planeringsunderlag som till 
exempel Agenda 2030 där alla förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt 
sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 uppfylls.  
 
Flera nämnder ifrågasätter 10- dagars uppföljningen och skulle vilja ta bort den. 
 
Bedömning: 10-dagarsrapporten är en kortfattad rapport från förvaltningarna 
till Stadsledningskansliet i syfte att få en snabb och kontinuerlig uppföljning av 
ekonomi och verksamhetskritiska nyckeltal. Rapporten är skräddarsydd för ett 
centralt uppföljningsbehov och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Flera nämnder tar upp att de vill ha en tydligare definitioner av framförallt 
grunduppdraget men även andra nyckelbegrepp som förekommer i styr-och 
ledningssystemet.  
 
Bedömning: Definitionen av grunduppdraget kompletteras i styr-och 
ledningssystemet under rubriken Borås Stads uppdrag. Utvecklingsuppdrag är 
struket ur styr-och ledningssystemet. Övriga definitioner kommer det finnas 
närmare beskrivningar av i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder har haft synpunkter på hur prioriteringar ska göras och hur 
nämnderna ska förhålla sig till fokusområdena. 
 
Bedömning: Prioriteringar gör Kommunfullmäktige i budgeten och 
uppdragsdialogen är en viktig del i beredningen. Det praktiska arbetet kommer 
att tydliggöras i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder anser att det Kommunfullmäktige också borde tydliggöra 
finansiering vid uppdrag utanför budgeten. 
 
Bedömning: Kommunstyrelsen anser att styr-och ledningssystemet inte bör 
inskränka på Kommunfullmäktiges beslut när det gäller uppdragen.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden anser att Borås Stads 
resursfördelningsmodell utgör en ofullständig modell för alla nämnder. T.ex. 
saknar nämnden någon form av fördelningsnyckel utifrån förändrade behov 
och volymutveckling i samhället. 
 
Bedömning: Frågan är prövad utan att någon objektiv och opåverkbar variabel 
som speglar målgruppens efterfrågebehov på ett rimligt sätt hittats för Individ-
och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Budgeten för 
Individ-och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden bygger 
även fortsättningsvis på utredd/bedömd volymutveckling. I styr-och 
ledningssystemet görs ett förtydligande kring att det finns nämnder som har 
andra parametrar att ta hänsyn till.  
 
Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt hur dialog ska användas som 
styrmedel. 
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Bedömning: Ändring görs i styr-och ledningssystemet så att det framgår att 
dialog är en modell för samtal och inte ett styrmedel.  
 
Andra synpunkter berör långsiktigheten i budgeten som kommit in från många 
remissinstanser, likaså innehållsfrågor kring dialogerna och utformningen av 
fokusområdena.  
 
Bedömning: Mer detaljerade innehållsfrågor kommer att beskrivas i 
tillämpningsanvisningarna.  
 
Förskolenämnden föreslår att i figuren som föreställer Borås Stads Uppdrag ska 
stå utbildning istället för skola.  
 
Bedömning: Figuren har ändrats efter synpunkten. 
 
Vård-och äldrenämnden anser att det bör framgå att det är upp till respektive 
nämnd att ange hur ofta månadsuppföljningarna ska rapporteras. 
 
Bedömning: I styr-och ledningssystemet har ett förtydligande gjorts att 
nämnderna själva får bestämma frekvensen på månadsuppföljningarna, förutom 
de obligatoriska i april och augusti. 
 
Förtydligande har gjorts i rubriken övriga uppföljningar efter Vård-och 
äldrenämndens kommentar kring vad som menas med centrala uppföljningar.  
 
 
 
   

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads styr- och ledningssystem 
2. Remissammanställning  
   

Samverkan 
CSG 2022-02-24 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 

 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas med följande 

att på sidan 8 under rubriken Uppdrag från fullmäktige lägga till ”I det 
fall en nämnd ger verksamheten uppdrag som inte hanteras inom 
budgetprocessen behöver nämnden ange vilka resurser som kan tas i 
anspråk för uppdragets genomförande. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att ange riktlinjer för hur uppdragen ska handläggas och följas upp.” 

Sammanfattning 
Oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem”. De 
utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. 
Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad 
styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund  
Under perioden oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare 
styrsystem”. De utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad 
definierade i ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och 
brist på analys. Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en 
tillitsbaserad styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
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Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas med följande 

att på sidan 8 under rubriken Uppdrag från fullmäktige lägga till ”I det 
fall en nämnd ger verksamheten uppdrag som inte hanteras inom 
budgetprocessen behöver nämnden ange vilka resurser som kan tas i 
anspråk för uppdragets genomförande. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att ange riktlinjer för hur uppdragen ska handläggas och följas upp.” 

Sammanfattning 
Oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem”. De 
utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. 
Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad 
styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund  
Under perioden oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare 
styrsystem”. De utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad 
definierade i ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och 
brist på analys. Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en 
tillitsbaserad styrning.  
 
Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem arbetats fram 
tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och tjänstepersoner 
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inom Borås Stad.  Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, 
bolag och partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag 
på styr- och ledningssystem sammanställts.  
 
2019-05-06 fattade Kommunstyrelsen beslut om att revidera Borås Stads styr- 
och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att  

 det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov,  
 varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv,   
 förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla 

medarbetare som tar initiativ till utveckling och samarbete över de 
traditionella gränserna.  

 
 

Förändringar i styr-och ledningssystemet  
De huvudsakliga förändringarna som gjorts är under följande rubriker:  
  

 Grundläggande styrprinciper  
 Borås Stads uppdrag  
 Borås Stads styrmodell, se särskilt matrisen för fokusområden  
 Medborgarbudget  
 Nämndens och styrelsens budget  
 Dialog som styrmodell  
 Uppdragsdialog  

  
Till styr-och ledningssystemet kommer även mer detaljerade 
tillämpningsanvisningar att tas fram.  
 
Styr-och ledningssystemet har varit på remiss hos samtliga nämnder, bolag och 
politiska partier. Majoriteten av remissinstanserna som valt att svara har 
tillstyrkt.  
 
Samtliga synpunkter finns i remissammanställningen. Nedan kommer 
synpunkter som många remissinstanser har haft och synpunkter som har 
inneburit förändringar i styr-och ledningssystemet.  
 
Kommunstyrelsen har efter remissen också gjort förtydliganden i styr- och 
ledningssystemet och lagt till förtydligande årshjul för uppföljnings och 
planeringsprocessen istället för flödesbilden. Grunduppdraget och 
fokusområden har förtydligats genomgående genom dokumentet.  
Dispositionen har setts över i uppföljningsdelen.  
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Synpunkter från remissinstanserna 
 
Flera remissinstanser ser positivt på möjligheten att arbeta med en 
medborgarbudget men påpekar också det behövs instruktioner kring hur 
nämnderna konkret ska arbeta med detta. 
 
Bedömning: Medborgarbudgeten kommer att förtydligas mer i 
tillämpningsanvisningarna och/eller i de styrdokument som hanterar 
medborgarinflytande.  
 
Det saknas en koppling till välfärdsbokslutet i styr- och ledningssystemet anser 
några remissinstanser. 
 
Bedömning: Välfärdsbokslutet är ett planeringsunderlag bland många. Det är 
svårt att särskilja välfärdsbokslutet ifrån andra planeringsunderlag som till 
exempel Agenda 2030 där alla förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt 
sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 uppfylls.  
 
Flera nämnder ifrågasätter 10- dagars uppföljningen och skulle vilja ta bort den. 
 
Bedömning: 10-dagarsrapporten är en kortfattad rapport från förvaltningarna 
till Stadsledningskansliet i syfte att få en snabb och kontinuerlig uppföljning av 
ekonomi och verksamhetskritiska nyckeltal. Rapporten är skräddarsydd för ett 
centralt uppföljningsbehov och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Flera nämnder tar upp att de vill ha en tydligare definitioner av framförallt 
grunduppdraget men även andra nyckelbegrepp som förekommer i styr-och 
ledningssystemet.  
 
Bedömning: Definitionen av grunduppdraget kompletteras i styr-och 
ledningssystemet under rubriken Borås Stads uppdrag. Utvecklingsuppdrag är 
struket ur styr-och ledningssystemet. Övriga definitioner kommer det finnas 
närmare beskrivningar av i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder har haft synpunkter på hur prioriteringar ska göras och hur 
nämnderna ska förhålla sig till fokusområdena. 
 
Bedömning: Prioriteringar gör Kommunfullmäktige i budgeten och 
uppdragsdialogen är en viktig del i beredningen. Det praktiska arbetet kommer 
att tydliggöras i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder anser att det Kommunfullmäktige också borde tydliggöra 
finansiering vid uppdrag utanför budgeten. 
 
Bedömning: Kommunstyrelsen anser att styr-och ledningssystemet inte bör 
inskränka på Kommunfullmäktiges beslut när det gäller uppdragen.  
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Synpunkter från remissinstanserna 
 
Flera remissinstanser ser positivt på möjligheten att arbeta med en 
medborgarbudget men påpekar också det behövs instruktioner kring hur 
nämnderna konkret ska arbeta med detta. 
 
Bedömning: Medborgarbudgeten kommer att förtydligas mer i 
tillämpningsanvisningarna och/eller i de styrdokument som hanterar 
medborgarinflytande.  
 
Det saknas en koppling till välfärdsbokslutet i styr- och ledningssystemet anser 
några remissinstanser. 
 
Bedömning: Välfärdsbokslutet är ett planeringsunderlag bland många. Det är 
svårt att särskilja välfärdsbokslutet ifrån andra planeringsunderlag som till 
exempel Agenda 2030 där alla förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt 
sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 uppfylls.  
 
Flera nämnder ifrågasätter 10- dagars uppföljningen och skulle vilja ta bort den. 
 
Bedömning: 10-dagarsrapporten är en kortfattad rapport från förvaltningarna 
till Stadsledningskansliet i syfte att få en snabb och kontinuerlig uppföljning av 
ekonomi och verksamhetskritiska nyckeltal. Rapporten är skräddarsydd för ett 
centralt uppföljningsbehov och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Flera nämnder tar upp att de vill ha en tydligare definitioner av framförallt 
grunduppdraget men även andra nyckelbegrepp som förekommer i styr-och 
ledningssystemet.  
 
Bedömning: Definitionen av grunduppdraget kompletteras i styr-och 
ledningssystemet under rubriken Borås Stads uppdrag. Utvecklingsuppdrag är 
struket ur styr-och ledningssystemet. Övriga definitioner kommer det finnas 
närmare beskrivningar av i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder har haft synpunkter på hur prioriteringar ska göras och hur 
nämnderna ska förhålla sig till fokusområdena. 
 
Bedömning: Prioriteringar gör Kommunfullmäktige i budgeten och 
uppdragsdialogen är en viktig del i beredningen. Det praktiska arbetet kommer 
att tydliggöras i tillämpningsanvisningarna.  
 
Flera nämnder anser att det Kommunfullmäktige också borde tydliggöra 
finansiering vid uppdrag utanför budgeten. 
 
Bedömning: Kommunstyrelsen anser att styr-och ledningssystemet inte bör 
inskränka på Kommunfullmäktiges beslut när det gäller uppdragen.  
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Individ-och familjeomsorgsnämnden anser att Borås Stads 
resursfördelningsmodell utgör en ofullständig modell för alla nämnder. T.ex. 
saknar nämnden någon form av fördelningsnyckel utifrån förändrade behov 
och volymutveckling i samhället. 
 
Bedömning: Frågan är prövad utan att någon objektiv och opåverkbar variabel 
som speglar målgruppens efterfrågebehov på ett rimligt sätt hittats för Individ-
och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Budgeten för 
Individ-och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden bygger 
även fortsättningsvis på utredd/bedömd volymutveckling. I styr-och 
ledningssystemet görs ett förtydligande kring att det finns nämnder som har 
andra parametrar att ta hänsyn till.  
 
Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt hur dialog ska användas som 
styrmedel. 
 
Bedömning: Ändring görs i styr-och ledningssystemet så att det framgår att 
dialog är en modell för samtal och inte ett styrmedel.  
 
Andra synpunkter berör långsiktigheten i budgeten som kommit in från många 
remissinstanser, likaså innehållsfrågor kring dialogerna och utformningen av 
fokusområdena.  
 
Bedömning: Mer detaljerade innehållsfrågor kommer att beskrivas i 
tillämpningsanvisningarna.  
 
Förskolenämnden föreslår att i figuren som föreställer Borås Stads Uppdrag ska 
stå utbildning istället för skola.  
 
Bedömning: Figuren har ändrats efter synpunkten. 
 
Vård-och äldrenämnden anser att det bör framgå att det är upp till respektive 
nämnd att ange hur ofta månadsuppföljningarna ska rapporteras. 
 
Bedömning: I styr-och ledningssystemet har ett förtydligande gjorts att 
nämnderna själva får bestämma frekvensen på månadsuppföljningarna, förutom 
de obligatoriska i april och augusti. 
 
Förtydligande har gjorts i rubriken övriga uppföljningar efter Vård-och 
äldrenämndens kommentar kring vad som menas med centrala uppföljningar.  
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads styr- och ledningssystem 
2. Remissammanställning  
   

Samverkan 
CSG 2022-02-24 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 

 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads styr- och ledningssystem 
2. Remissammanställning  
   

Samverkan 
CSG 2022-02-24 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 

 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07: 

KC4: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Eftersom uppdragsdialogerna ges en viktig roll i det budgetberedande arbetet och det med 
representanter i kommunstyrelsen avses programansvariga kommunalråd anser Vänsterpartiet att 
det är viktigt att vi i programmet tydliggör hur partier utan kommunalråd ges insyn i dessa. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas med nedanstående tillägg: 
 

o På s. 10 under rubriken ”Uppdragsdialog vår” lägga till: ”Vid uppdragsdialogerna förs 
minnesanteckningar som sedan anmäls till kommunstyrelsen.” 

o På s. 10 under rubriken ”Uppdragsdialog höst” lägga till: ”Vid dessa förs 
minnesanteckningar som sedan anmäls till kommunstyrelsen.” 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 
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2 Borås Stad  |  styr- och ledningssystem

Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxxx-xx-xx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dnr: KS 2019-00294
Dokumentet gäller till och med: 2025
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i programmet.
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Inledning
Alla som arbetar och verkar i Borås Stad har ett gemensamt syfte: Att underlätta och förbättra 
för människor varje dag. Borås Stad är till för de som bor, arbetar, lever, umgås och möts här. 
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt ska Borås Stad vara en organisation och 
koncern där allt ledarskap och medarbetarskap präglas av tillit.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och invånarnas behov, att skapa förtroende och att bygga goda relationer. 
Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan 
chef och medarbetare och mellan Borås Stad och dess invånare, företag, organisationer och 
besökare. 

Styr- och ledningssystemet är en del av den totala styrningen i Borås Stad. Lagar, föreskrifter, 
nationella och övriga kommunala styrande dokument utgör också en del av styrningen. 

Vår styrning öppnar upp för dialog – både inom organisationen och med de som vi finns till för.  

Grundläggande styrprinciper
Helhet före delar 
Alla som har ansvar för någon del av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till ett helhetsperspektiv 
i sin styrning. Ett mervärde för Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas. 

Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker 
För att kunna fokusera på det som är väsentligt i verksamheten är det viktigt att skapa en bild 
av hur den egna verksamheten passar in i helheten. Det är också viktigt att uppmärksamma de 
risker som kan finnas i verksamheten. Två aspekter av en risk måste alltid vägas mot varandra, 
dels sannolikheten för att något ska inträffa dels vilka konsekvenser som i så fall uppstår. 

Långsiktighet i agerandet 
Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa initialt blir dyrare än 
mer tillfälliga lösningar. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden. 

Dialog, samverkan och öppenhet 
Verksamheten ska genomsyras av öppenhet, transparens och offentlighet. Dialog ska eftersträvas av 
alla aktörer för att få ett så bra resultat som möjligt. Samverkan ska ske såväl inom organisationen 
som med externa parter. Det är viktigt att kunna jämföra den egna verksamheten med andra 
organisationer som bedriver motsvarande verksamhet för att på bästa sätt lösa koncernens 
uppgifter och öka tillgängligheten. 

God ekonomisk hushållning
Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Kommunallagen ställer krav på 
att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. 
Kommunens budget ska ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Det handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv.
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Borås Stads uppdrag
Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och demokratiaktör samt 
arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra och tillsammans bildar de koncernen Borås 
Stad. På lång sikt vill Borås Stad också uppnå det som beskrivs i Visionen om framtidens 
Borås. Bilden visar också att kommunen finns i ett större sammanhang och behöver samverka 
med andra aktörer för att uppnå visionen.

Grunduppdrag
Styrelsens och nämnden grundläggande uppdrag utgörs av lagar, föreskrifter, nationella och 
kommunala styrande dokument. Grunduppdraget beskriver varför verksamheten finns till, 
vad den ska göra och för vem.

Roller och ansvar
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om. 
Formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning. 

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Samhälls-
utvecklare och 
demokratiaktör

Välfärds-
aktör Arbetsgivare

Västra Götalandsregionen

Högskolan i Borås

Myndigheter

Näringslivet

Grannkommuner
Socialt

Ekonomiskt

Eko-
logiskt

Kompetens-
försörjning

Kreativitet

Teknisk service

Effektivitet

Omsorg

Utbildning

Civilsamhället

Visionen om 
framtidens Borås
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Borås Stads uppdrag
Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och demokratiaktör samt 
arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra och tillsammans bildar de koncernen Borås 
Stad. På lång sikt vill Borås Stad också uppnå det som beskrivs i Visionen om framtidens 
Borås. Bilden visar också att kommunen finns i ett större sammanhang och behöver samverka 
med andra aktörer för att uppnå visionen.

Grunduppdrag
Styrelsens och nämnden grundläggande uppdrag utgörs av lagar, föreskrifter, nationella och 
kommunala styrande dokument. Grunduppdraget beskriver varför verksamheten finns till, 
vad den ska göra och för vem.

Roller och ansvar
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om. 
Formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning. 

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Samhälls-
utvecklare och 
demokratiaktör

Välfärds-
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunallagen 
ett särskilt ansvar för ledning och samordning. 

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till Kommunfullmäktige, det så kallade beredningstvånget. 

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamhet.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår 

• leda arbetet i övergripande principiella frågor, 

• leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet 

• lämna förslag till budget och tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de 
ekonomiska ramar och mål som Kommunfullmäktige beslutat om 

• följa upp den ekonomiska förvaltningen och föreslå Kommunfullmäktige 
omprioriteringar eller åtgärder om det bedöms att så krävs

Kommunstyrelsen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt grunduppdraget och utifrån 
Kommunfullmäktiges fokusområden, budget och beslut i övrigt. Kommunstyrelsen ska 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Nämnderna 
Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt grunduppdraget och utifrån Kommunfull-
mäktiges fokusområden, budget och beslut i övrigt. Nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, det 
vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Bolagen 
Bolagen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt bolagsordning, ägardirektiv och enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i övrigt.

Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har således en annan rättslig grund än övrig 
kommunal verksamhet. Kommunallagen reglerar dock att Kommunfullmäktige ska styra 
bolagets inriktning, utse dess styrelse och att den uppsiktsplikt som styrelsen har också gäller 
gentemot de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige ska även godkänna den bolagsordning 
som reglerar aktiebolagens verksamhetsinriktning, samt ges möjlighet att ta ställning till 
frågor av större vikt. Offentlighetsprincipen gäller även för majoritetsägda kommunala bolag.

Stadsrevisionen
Stadsrevisionen granskar att styrelsens, nämndernas, bolagens och kommunalförbundens 
verksamhet bedrivs enligt Kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut samt enligt de 
lagar, föreskrifter, nationella och övriga kommunala styrande dokument. Stadsrevisionen 
granskar också att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen granskar Kommunstyrelsens återrapportering 
till Kommunfullmäktige och att räkenskaperna är rättvisande.
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Stadsdirektör
Stadsdirektören är kommunens högste tjänsteperson och Kommunstyrelsen är stadsdirektörens 
uppdragsgivare. Uppdraget definieras i stadsdirektörens instruktion. Stadsdirektören ansvarar 
för att Kommunstyrelsens beslut blir verkställda. Stadsdirektören är förvaltningschefernas 
chef och kan utifrån sin roll ge dem uppdrag. I ansvaret ligger bland annat att säkerställa att 
förvaltningscheferna beaktar kommunövergripande frågor och perspektiv.

Borås Stads styrmodell
Styrningen ska vara systematisk. Verksamheten ska utgå från planering, genomförande, 
uppföljning och förbättring. Den omfattar alla perspektiv, samtliga organisatoriska nivåer 
och all vår verksamhet. Styrningen sker nära de vi är till för. Varje organisatorisk nivå har 
tillit till att övriga nivåer är bäst på sina områden och uppdrag.

Visionen om framtidens Borås
Visionen handlar om vår långsiktiga riktning – vart vi vill nå. Den utgår från ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och beskriver ett framtida önskat läge för alla som 
bor, arbetar, vistas och verkar i Borås.

Kommunfullmäktiges budget
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet och anger politiska priorite-
ringar, samt tillgängliga resurser för det kommande året. Borås Stads budget utgör grunden 
för nämndernas och styrelsernas budget.

Visionen om  
framtidens Borås

Våra uppdrag 

Samhälls-
utvecklare och
demokratiaktör

Välfärdsaktör Arbetsgivare

Omsorg om
varandra och 

miljön
Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Ett tryggt och 
snyggt Borås

Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Möjligheter och 
mod att  

utvecklas
Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Människor 
möts i Borås

Fokusområde Fokusområde Fokusområde

V
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n
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m
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d

en
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Stadsdirektör
Stadsdirektören är kommunens högste tjänsteperson och Kommunstyrelsen är stadsdirektörens 
uppdragsgivare. Uppdraget definieras i stadsdirektörens instruktion. Stadsdirektören ansvarar 
för att Kommunstyrelsens beslut blir verkställda. Stadsdirektören är förvaltningschefernas 
chef och kan utifrån sin roll ge dem uppdrag. I ansvaret ligger bland annat att säkerställa att 
förvaltningscheferna beaktar kommunövergripande frågor och perspektiv.

Borås Stads styrmodell
Styrningen ska vara systematisk. Verksamheten ska utgå från planering, genomförande, 
uppföljning och förbättring. Den omfattar alla perspektiv, samtliga organisatoriska nivåer 
och all vår verksamhet. Styrningen sker nära de vi är till för. Varje organisatorisk nivå har 
tillit till att övriga nivåer är bäst på sina områden och uppdrag.

Visionen om framtidens Borås
Visionen handlar om vår långsiktiga riktning – vart vi vill nå. Den utgår från ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och beskriver ett framtida önskat läge för alla som 
bor, arbetar, vistas och verkar i Borås.

Kommunfullmäktiges budget
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet och anger politiska priorite-
ringar, samt tillgängliga resurser för det kommande året. Borås Stads budget utgör grunden 
för nämndernas och styrelsernas budget.

Visionen om  
framtidens Borås

Våra uppdrag 

Samhälls-
utvecklare och
demokratiaktör

Välfärdsaktör Arbetsgivare

Omsorg om
varandra och 
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Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Ett tryggt och 
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Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Möjligheter och 
mod att  

utvecklas
Fokusområde Fokusområde Fokusområde

Människor 
möts i Borås

Fokusområde Fokusområde Fokusområde

V
is

io
n

so
m

rå
d

en

Målstyrningen i budgeten utgår från det kommunala uppdragen (samhällsutvecklare och 
demokratiaktör, välfärdsaktör samt arbetsgivare) och visionens områden enligt bilden nedan.

I varje skärningspunkt tar Kommunfullmäktige fram de fokusområden som utgör politiska 
prioriteringar för att nå visionen och uppfylla det kommunala uppdraget.

Uppdrag från fullmäktige och nämnd
Kommunfullmäktige och nämnderna kan formulera direkta uppdrag, antingen i samband 
med budgetbeslut eller löpande under året. I uppdraget ska framgå: 

• vad uppdraget syftar till

• vad som konkret ska uppnås/genomföras

• när uppdraget ska slutredovisas

Medborgarbudget
Varje nämnd har möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad medborgar-
budget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja dessa medel för att genomföra 
ett initiativ.

Borås Stads resursfördelningsmodell
Stadens resursfördelningsmodell ligger till grund för nämndernas preliminära rambeslut som 
Kommunstyrelsen fattar i juni varje år. I november fastställer Kommunfullmäktige det finansiella 
utrymmet för staden samt nämndernas ekonomiska tilldelning, här tas hänsyn till de nämnder 
vars verksamhet inte direkt kan kopplas till framförallt demografiska förändringar. Nämnderna 
beslutar därefter själva över den interna fördelningen av resurser i internbudgetprocessen. 
Utgångspunkterna för stadens resursfördelningsmodell är att den ska ha tydliga och över 
tiden hållbara principer för fördelningen samt vara transparent.

Nämndens och styrelsens budget 
Nämndens och styrelsens budget ska beskriva hur nämnden och styrelsen ska arbeta för att 
utföra grunduppdraget samt på vilket sätt nämnden ska bidra till att Kommunfullmäktiges 
fokusområden nås.

Nämndens och styrelsens budget ska också innehålla en beskrivning av vilka samarbeten som 
krävs under perioden och hur nämnden följer upp grunduppdraget. 

Disposition av Kommunstyrelsens och nämndernas budget:

1. Utmaningar, risker och möjligheter

2. Grunduppdraget

• Nämndens grunduppdrag

• Så här klarar vi vårt grunduppdrag under kommande år

• Så här följer nämnden upp grunduppdraget

• Samarbete för att klara grunduppdraget
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3. Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges
fokusområden

• Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

4. Resurser

• Så här fördelar nämnden/styrelsen resurserna inom sitt ansvarsområde

5. Arbetsgivarpolitik

Dialog 
Dialog är ett strukturerat samtal i syfte att skapa en gemensam förståelse och acceptans. Dialog 
är ett samtal där parterna strävar efter öppenhet, delar information, välkomnar oliktänkande 
och respekterar kritik. Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning.

Dialog kan användas som modell för samtal mellan olika roller och på alla nivåer i organisationen 
för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, 
inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.

Dialogen bör genomsyra hela organisationen oavsett om det gäller planering, uppföljning, 
samverkan eller samarbete.

Planera och följa upp mål och ekonomi
Borås Stads planeringsprocess
Planeringsprocessen genomsyras av transparens och dialog och startar med analysdagen och 
slutar med fastställande av nämndernas budgetar. 

januari

februari

mars

april

maj

junijuli

augusti

september

oktober

november

december

Nämndbudget  
fastställd

Analysdag

Uppdragsdialog 
vår

Uppdragsdialog 
höst

Ekonomiska 
budgetramar

Återrapportering 
av nämndbudget 

till KSBudget,  
fokusområde  

i KF

Nämndernas 
planerings

underlag

Borås Stad  |  styr- och ledningssystem            9



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 919

3. Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges
fokusområden

• Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

4. Resurser

• Så här fördelar nämnden/styrelsen resurserna inom sitt ansvarsområde

5. Arbetsgivarpolitik

Dialog 
Dialog är ett strukturerat samtal i syfte att skapa en gemensam förståelse och acceptans. Dialog 
är ett samtal där parterna strävar efter öppenhet, delar information, välkomnar oliktänkande 
och respekterar kritik. Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning.

Dialog kan användas som modell för samtal mellan olika roller och på alla nivåer i organisationen 
för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, 
inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.

Dialogen bör genomsyra hela organisationen oavsett om det gäller planering, uppföljning, 
samverkan eller samarbete.

Planera och följa upp mål och ekonomi
Borås Stads planeringsprocess
Planeringsprocessen genomsyras av transparens och dialog och startar med analysdagen och 
slutar med fastställande av nämndernas budgetar. 

januari

februari

mars

april

maj

junijuli

augusti

september

oktober

november

december

Nämndbudget  
fastställd

Analysdag

Uppdragsdialog 
vår

Uppdragsdialog 
höst

Ekonomiska 
budgetramar

Återrapportering 
av nämndbudget 

till KSBudget,  
fokusområde  

i KF

Nämndernas 
planerings

underlag

Borås Stad  |  styr- och ledningssystem            9 10 Borås Stad  |  styr- och ledningssystem

Analysdag – med fokus på helhet och framtida utmaningar på lång och 
kort sikt
Analysdagen är startskottet för budgetarbetet. Analysdagen är en dag där Kommunstyrelsen 
tillsammans med presidier för nämnder och bolag träffas för att skapa en bild över nuläget 
som utgångspunkt för budgetarbetet. Dagen innehåller bland annat omvärldsbevakning, 
jämförelser med liknande kommuner och en analys av Borås Stads resultat samt framtida 
utmaningar på lång och kort sikt.

Uppdragsdialog vår
Efter analysarbetet påbörjas den del av budgetberedningsarbetet som syftar till ett rambeslut 
i Kommunstyrelsen under juni månad.

En del av beredningsarbetet är uppdragsdialoger mellan representanter från Kommunstyrelsen 
och respektive nämnds presidium där berörda tjänstepersoner medverkar. Borås Stadshus AB 
håller motsvarande dialoger som en del i ägarstyrningen.

Dialogen innehåller bland annat omvärldsbevakning, jämförelser med liknande verksamheter 
och en analys av nämndens resultat.

Preliminärt rambeslut
I rambeslutet ska det tydligt framgå vilka ramförändringar som gjorts baserat på analys av 
tidigare utfall, kända intäktsförändringar, demografiska och verksamhetsmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen tar beslut om de preliminära ramarna i juni.

Nämndernas planeringsunderlag till beredning av Borås Stads budget
Utifrån de preliminära ramarna tar respektive nämnd fram en preliminär budget som används 
i beredning av Borås Stads budget samt för en preliminär planering av nämndens verksamhet.

Uppdragsdialog höst
Som en del i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och den fortsatta budgetberedningen hålls 
uppdragsdialoger. Dessa dialoger omfattar hur nämnderna kommer att utföra grunduppdraget 
och förutsättningar för att genomföra andra uppdrag under budgetåret. Borås Stadshus AB 
håller motsvarande dialoger som en del i ägarstyrningen.

Borås Stads budget
Budgetförslaget behandlas först i Kommunstyrelsen i slutet av oktober och därefter tar Kommun-
fullmäktige budgetbeslutet i slutet av november, utom vid valår när beslutet kan tas i december.

Nämndbudget
När Kommunfullmäktige tagit budgetbeslutet tar nämnderna fram en budget. Nämndernas 
budgetar skickas sedan till Kommunstyrelsen för återrapportering.
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Borås Stads uppföljningsprocess

Kommunfullmäktige följer upp Borås Stads budget vid tre tillfällen under året;

• tertial 1 efter april (behandlas i Kommunfullmäktige i augusti),

• tertial 2 efter augusti (behandlas i Kommunfullmäktige i november)

• årsredovisningen (behandlas i Kommunfullmäktige i april).

Budgetuppföljning efter tertial 2 utgörs av Borås Stads delårsrapport. Rapporteringen till Kommun-
full mäktige ska ha fokus på uppnådda resultat samt en avstämning av resursanvändningen. 
Resultat ska analyseras utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås 
Stads samlade verksamhetsresultat.

Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen ska:

• ge Kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunkoncernens samlade 
finansiella ställning och utveckling

• tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund 
för Kommunfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna 
årets förvaltning

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska 
överföras till nästkommande år.

För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret.

Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna och bolagen följt Kommunfullmäktiges 
inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna 
använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad som ska följas upp under året och 
vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta. I samband med granskning av bolagens 
årsredovisningar görs en lagstadgad prövning om bolagens verksamhet varit förenligt med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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full mäktige ska ha fokus på uppnådda resultat samt en avstämning av resursanvändningen. 
Resultat ska analyseras utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås 
Stads samlade verksamhetsresultat.

Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen ska:

• ge Kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunkoncernens samlade 
finansiella ställning och utveckling

• tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund 
för Kommunfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna 
årets förvaltning

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska 
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vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta. I samband med granskning av bolagens 
årsredovisningar görs en lagstadgad prövning om bolagens verksamhet varit förenligt med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Tertialuppföljningar
Nämndernas och bolagens månadsuppföljningar per april och augusti blir tillsammans med 
en analys av nämndernas och bolagens ekonomi underlag för Kommunfullmäktiges tertial-
uppföljning per april och delårsrapport per augusti.

Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndernas och Kommunstyrelsens egna rapport och analys av sin 
ekonomi, verksamhet och årsprognos. Rapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål 
samt väsentliga verksamhetsmått. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska 
nämnderna redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Nämnderna 
bestämmer själva frekvensen förutom de obligatoriska april och augusti uppföljningarna (tertialerna)

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas eventuella åtgärdsplaner.

10-dagarsuppföljning
10-dagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från förvaltningarna till Stadsledningskansliet 
och fokuserar på avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast tio dagar in på ny 
månad (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november). Uppföljningen 
gäller ekonomi med årsprognos och väsentliga verksamhetsmått. Stadsledningskansliet fastställer 
vilka förvaltningar som under året ska lämna denna rapport.

Kommunstyrelsen tar del av en sammanställning av förvaltningarnas rapporter.

Övriga uppföljningar
Under året genomförs också andra uppföljningar. Det kan vara analyser av nationella under-
sökningar, egna brukarundersökningar, uppföljningar av gemensamma styrdokument och 
lagstadgade uppföljningar. Kommunstyrelsen fastställer vilka andra uppföljningar som ska 
göras under året.

Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför har nationella myndigheter 
både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. Tillsynsrapporterna är ytterligare ett 
underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna. 

Internkontroll
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de förtroendevalda, 
ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå följande mål:

 − Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 − Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 − Efterlevnad av lagar, föreskrifter, nationella och övriga kommunala  
styrande dokument

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. 
Den bidrar till effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Detta kräver 
en tydlighet i var och ens uppdrag, ansvar, förutsättningar, befogenheter och gränser. Att 
verksamheten har konkreta och mätbara mål är en förutsättning för en fungerande intern 
kontroll.

Det är varje styrelse och nämnds ansvar att bedriva intern kontroll och tillse att verksamheterna 
inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
Kommun styrelsen har genom sin uppsiktplikt ett övergripande ansvar för att tillse att nämnderna 
genomför sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Även revisorerna granskar den interna kontrollen.
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Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Arbetslivsnämnden anser att programmet Borås Stads styr- och ledningssystem 
är tydligt och välformulerat.  

Dokumentet fångar väl den nya visionen med en tillitsbaserad styrning.  

Arbetslivsnämnden ser det som viktigt att det kommer tillämpningsanvisningar 
kopplat till programmet kort efter att det antagits. Detta för att skapa en större 
förståelse inför det fortsatt arbetet. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Visionen, Borås Stads uppdrag, fokusområden; Fritids- och folkhälsonämnden 
är positiv till att målstyrningen grundar sig i visionens målområden och de tre 
olika delarna i stadens uppdrag. Det är också en god ambition att ta höjd för 
långsiktiga utmaningar och peka på fokusområden snarare än detaljer. Något 
som nämnden ser kan bli en utmaning är antalet fokusområden, det kan skapa 
en otydlighet och svårighet att prioritera. En annan reflektion är kopplingen till 
övriga styrdokument som kan ha relevans för utpekade fokusområden. Fritids-
och folkhälsonämnden anser att det vore fördelaktigt om ett helhetsgrepp 
kunde tas gällande detta både när det gäller styrning och uppföljning i de olika 
styrdokumenten.  

Medborgarbudget; Nämnden ser positivt på möjligheten att arbeta med 
medborgarbudget genom att avsätta en del av den tilldelade ramen för 
ändamålet. Medborgarbudget som arbetssätt är fortfarande nytt och obeprövat, 
Fritids- och folkhälsonämnden ser fram emot att utveckla arbetssättet och 
menar att det kommer stärka boråsarnas möjlighet till inflytande och insyn i 
stadens verksamhet. Samtidigt vill nämnden lyfta komplexiteten med 
medborgarinflytande och medskapande processer som ett inslag i 
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Borås Stad 
  Sida 

2(13) 
 

 

demokratiutveckling. Det kan finnas en risk att de medborgare som är 
resursstarka och mest handlingskraftiga får mest fördel av medborgarbudget.  

Planeringsunderlag; Kommunfullmäktige har beslutat om att Välfärdsbokslutet 
ska användas i planering och uppföljning av alla nämnder och bolag. Fritids- 
och folkhälsonämnden saknar en koppling till Välfärdsbokslutet i styr- och 
ledningssystemet.  

Budgetprocessen; Slutligen vill Fritids- och folkhälsonämnden lämna inspel 
kring tidsperspektivet i budgetprocessen, där nämnden anser att man bör utreda 
förutsättningarna för ett längre tidsperspektiv. Budgetprocessen skulle genom 
ett längre tidsperspektiv kunna bidra till ökad tillit för, ökad samverkan och 
dialog mellan politiker och tjänstepersoner samt mer fokus på de långsiktiga 
utmaningarna och mindre detaljstyrning. När det gäller uppföljningen av budget 
är nämndens uppfattning att en effektivisering kan göras genom att kombinera 
10- dagars uppföljning och månadsuppföljningen. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Förskolenämnden anser att förslaget är bra och ser positivt på att styr- och 
ledningssystemet skapar förutsättningar för utveckling och samarbete över de 
traditionella gränserna, som vanligen finns mellan förvaltningar och nämnder, 
genom att använda dialogen som styrmedel. Nämnden ser att programmet är en 
viktig del i att skapa en helhetssyn, genom exempelvis analysdagen, och uppnå 
målen med Tillitsresan. 

 I figuren på sida 5 föreslår Förskolenämnden att ordet skola ersätts med 
”utbildning” för att även inkludera förskolans verksamhet. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Uppdragsdialog bör beskrivas under nämndens budgetprocess. 
Grundskolenämnden menar att uppdragsdialogen är ett viktigt redskap även 
mellan nämnderna och dess tjänstemän och föreslår därför att en kortare 
skrivning om detta läggs till under avsnittet om nämndernas budgetarbete 

10-dagars bör tas bort. 

Under rubriken Borås Stads uppföljningsprocess beskrivs den rapportering som 
månadsvis och årligen sker inom Borås Stads nämnder och bolag. Månadsvis 
med undantag för januari samt de månader när Tertialrapport lämnas till KF 
görs månadsrapport samt den s.k. 10-dagarsuppföljningen. 

10-dagarsuppföljningen lämnas in ca 10 dagar in i ny månad och före 
nämndsammanträde. På nämndsammanträdet fastställs prognos därav återfinns 
föregående nämndbeslutade prognos i 10-dagarsuppföljning (d.v.s. 1 månad 
gammal). Flertalet nämnder, dock inte Grundskolenämnden, fastställer 10-
dagarsuppföljningen i efterhand på nästkommande sammanträde. 

Grundskolenämnden får månadsvis en månadsrapport med önskad information 
från Grundskoleförvaltningen. Undantaget är januari och december samt de 
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demokratiutveckling. Det kan finnas en risk att de medborgare som är 
resursstarka och mest handlingskraftiga får mest fördel av medborgarbudget.  

Planeringsunderlag; Kommunfullmäktige har beslutat om att Välfärdsbokslutet 
ska användas i planering och uppföljning av alla nämnder och bolag. Fritids- 
och folkhälsonämnden saknar en koppling till Välfärdsbokslutet i styr- och 
ledningssystemet.  

Budgetprocessen; Slutligen vill Fritids- och folkhälsonämnden lämna inspel 
kring tidsperspektivet i budgetprocessen, där nämnden anser att man bör utreda 
förutsättningarna för ett längre tidsperspektiv. Budgetprocessen skulle genom 
ett längre tidsperspektiv kunna bidra till ökad tillit för, ökad samverkan och 
dialog mellan politiker och tjänstepersoner samt mer fokus på de långsiktiga 
utmaningarna och mindre detaljstyrning. När det gäller uppföljningen av budget 
är nämndens uppfattning att en effektivisering kan göras genom att kombinera 
10- dagars uppföljning och månadsuppföljningen. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Förskolenämnden anser att förslaget är bra och ser positivt på att styr- och 
ledningssystemet skapar förutsättningar för utveckling och samarbete över de 
traditionella gränserna, som vanligen finns mellan förvaltningar och nämnder, 
genom att använda dialogen som styrmedel. Nämnden ser att programmet är en 
viktig del i att skapa en helhetssyn, genom exempelvis analysdagen, och uppnå 
målen med Tillitsresan. 

 I figuren på sida 5 föreslår Förskolenämnden att ordet skola ersätts med 
”utbildning” för att även inkludera förskolans verksamhet. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Uppdragsdialog bör beskrivas under nämndens budgetprocess. 
Grundskolenämnden menar att uppdragsdialogen är ett viktigt redskap även 
mellan nämnderna och dess tjänstemän och föreslår därför att en kortare 
skrivning om detta läggs till under avsnittet om nämndernas budgetarbete 

10-dagars bör tas bort. 

Under rubriken Borås Stads uppföljningsprocess beskrivs den rapportering som 
månadsvis och årligen sker inom Borås Stads nämnder och bolag. Månadsvis 
med undantag för januari samt de månader när Tertialrapport lämnas till KF 
görs månadsrapport samt den s.k. 10-dagarsuppföljningen. 

10-dagarsuppföljningen lämnas in ca 10 dagar in i ny månad och före 
nämndsammanträde. På nämndsammanträdet fastställs prognos därav återfinns 
föregående nämndbeslutade prognos i 10-dagarsuppföljning (d.v.s. 1 månad 
gammal). Flertalet nämnder, dock inte Grundskolenämnden, fastställer 10-
dagarsuppföljningen i efterhand på nästkommande sammanträde. 

Grundskolenämnden får månadsvis en månadsrapport med önskad information 
från Grundskoleförvaltningen. Undantaget är januari och december samt de 
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månader där Tertialrapport lämnas. Denna månadsrapport innehåller i grunden 
samma information som önskas i 10-dagarsuppföljning men har kompletterats 
med mer analys och information. Månadsrapporten innehåller även en prognos 
för helåret som fastställs i och med nämndens beslut om månadsrapport. 

För Grundskolenämnden uppfattas dessa två rapporteringar vara en 
dubbelrapportering där information i rapporterna är snarlika. Utifrån 
beslutsmöte i nämnden uppfattas rapporteringarna även i fel ordning. Det gör 
att vid tiden för inlämnandet av 10-dagarsuppföljningen har inte nämnden fattat 
beslut om ny prognos för helåret utan föregående månadsprognos lämnas.  

Ser man till antal rapporteringstillfällen där en prognos lämnas från nämnden 
till stadskansliet (inkl. KF och KS) är detta 18 gånger under året.  

Dessa 18 prognoser återfinns i 7 st. 10-dagarsuppföljning, 7 st. Månadsrapport, 
2 st. Tertialrapporter och 2 st Budgethandlingar.   

En önskan finns från Grundskolenämnden att rapporteringen samordnas så att 
nämndens månadsrapport även används av kommunstyrelsen för den analys 
som önskas där. 

Utifrån att ett svar skall lämnas på denna remiss har även 
Grundskoleförvaltningen varit i kontakt med övriga nämnder och snarlika 
arbetssätt återfinns inom samtliga nämnder. Övervägande nämnder uppfattar 
att 10-dagarsuppföljningen ger för lite information till respektive nämnd. Därav 
gör övervägande nämnder en månadsrapport där grunden är information som 
återfinns i 10-dagarsuppföljningen (d.v.s. prognos för helår samt ekonomiskt 
utfall t.o.m. perioden). Men månadsrapporten kompletteras med ytterligare 
väsentlig information för nämndens styrning av verksamheten.  

För att arbeta mot en administrativ förenkling föreslår Grundskolenämnden att 
10-dagarsuppföljning tas bort och att prognos från respektive nämnd och bolag 
inhämtas från beslutad månadsrapport hos respektive nämnd. Denna 
sammanställning utifrån månadsrapport sammanställs på stadskansliet och 
kommuniceras till kommunstyrelsen. 

        

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslaget under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas: 

Kopplingen mellan de tre huvuduppdragen och styrmodellen saknas.  

Rollen som välfärdsaktör beskrivs tydligt i nämndens reglemente och i 
nationella styrdokument. Precisering av vad som omfattas i begreppet 
grunduppdraget saknas i styrmodellen.  

Det är angeläget att det i såväl styrmodell som i budget är tydligt vilka av 
samhällsutmaningarna som respektive nämnd förväntas samverka med andra 
nämnder.  
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Medarbetar- och invånarperspektivet är inte lika framträdande som det 
ekonomiska perspektivet i processkartan som beskriver planerings och 
uppföljningsprocessen för nämndbudget.  

Med ett ökat inslag av dialog ses risker med att behålla den skriftliga 
rapporteringen på samma nivå som i dag. Risken är att trots ambitionen om 
ökad tillit kan styrmodellen uppfattas som ökad kontroll.  

I styrmodellen saknas en tydlig koppling till visionens hållbarhetsambition. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Grundläggande styrprinciper  

Nämnden anser att det är positivt att det i inledningen slås fast att alla har 
ansvar för att åstadkomma ett helhetsperspektiv. Det finns svårigheter att 
uppnå helhetsperspektiv och det är viktigt att styrningen ger incitament för att 
sträva efter helhet till förmån för den egna avgränsade nämnden eller bolaget. 
Tillitsbaserad styrning är en annan styrmodell som omnämns som 
grundläggande vilket nämnden anser är viktigt. Det saknas dock en närmare 
beskrivning om hur den tillitsbaserade styrningen ska slå igenom och hur detta 
kommer att märkas i styrmodellens olika steg. Nämnden kan t.ex. uppleva en 
viss tveksamhet till att det som anges under styrmodellen ”under ett löpande år 
kan komma nya uppdrag till nämnden”. I en modell för tillitsbaserad styrning 
borde detta vara mer ovanligt och möjligen aktualiseras utifrån extrema 
förhållanden och kriser liknanden den pågående pandemin. 

Borås stads styrmodell  

Målstyrningen avser att utgå dels från Borås Stads Vision och dels de 3 
uppdragsområdena. I skärningspunkten mellan vision och uppdrag återfinns 
fokusområden. Det är något otydligt formulerat kring dessa fokusområden. 
Avser detta att vara av fullmäktige specifika mål och uppdrag. Nämnden ser 
gärna en tydligare beskrivning i texten. Det är oklart om ett fokusområde utgör 
ett brett område med ett flertal mål och indikatorer eller om det handlar om ett 
mer avgränsat område med mer begränsat antal indikatorer. Borås stads 
resursfördelningsmodell utgör en ofullständig modell för alla nämnder. T.ex. 
saknar Individ- och familjeomsorgsnämnden någon form av fördelningsnyckel 
utifrån förändrade behov och volymutveckling i samhället. 

Planera och följa upp mål och ekonomi  

Analysdag och uppdragsdialog är goda intentioner till att skapa forum för att 
mötas kring planering och uppföljning av uppdragen och blivande 
fokusområden. Viktigt är att det i dessa forum finns utrymme att föra 
strategiska dialoger kring hur olika utmaningar och uppdrag ska mötas och 
hanteras dels av enskild nämnd men också av flera nämnder gemensamt. Dialog 
och planering av uppdrag som ska utföras av flera nämnder och bolag 
gemensamt t.ex. inom ramen för Socialt hållbart Borås kräver särskilt utrymme. 
Uppdragsdialogen, tidigare PLUPP, har haft mycket fokus på 
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Medarbetar- och invånarperspektivet är inte lika framträdande som det 
ekonomiska perspektivet i processkartan som beskriver planerings och 
uppföljningsprocessen för nämndbudget.  

Med ett ökat inslag av dialog ses risker med att behålla den skriftliga 
rapporteringen på samma nivå som i dag. Risken är att trots ambitionen om 
ökad tillit kan styrmodellen uppfattas som ökad kontroll.  

I styrmodellen saknas en tydlig koppling till visionens hållbarhetsambition. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Grundläggande styrprinciper  

Nämnden anser att det är positivt att det i inledningen slås fast att alla har 
ansvar för att åstadkomma ett helhetsperspektiv. Det finns svårigheter att 
uppnå helhetsperspektiv och det är viktigt att styrningen ger incitament för att 
sträva efter helhet till förmån för den egna avgränsade nämnden eller bolaget. 
Tillitsbaserad styrning är en annan styrmodell som omnämns som 
grundläggande vilket nämnden anser är viktigt. Det saknas dock en närmare 
beskrivning om hur den tillitsbaserade styrningen ska slå igenom och hur detta 
kommer att märkas i styrmodellens olika steg. Nämnden kan t.ex. uppleva en 
viss tveksamhet till att det som anges under styrmodellen ”under ett löpande år 
kan komma nya uppdrag till nämnden”. I en modell för tillitsbaserad styrning 
borde detta vara mer ovanligt och möjligen aktualiseras utifrån extrema 
förhållanden och kriser liknanden den pågående pandemin. 

Borås stads styrmodell  

Målstyrningen avser att utgå dels från Borås Stads Vision och dels de 3 
uppdragsområdena. I skärningspunkten mellan vision och uppdrag återfinns 
fokusområden. Det är något otydligt formulerat kring dessa fokusområden. 
Avser detta att vara av fullmäktige specifika mål och uppdrag. Nämnden ser 
gärna en tydligare beskrivning i texten. Det är oklart om ett fokusområde utgör 
ett brett område med ett flertal mål och indikatorer eller om det handlar om ett 
mer avgränsat område med mer begränsat antal indikatorer. Borås stads 
resursfördelningsmodell utgör en ofullständig modell för alla nämnder. T.ex. 
saknar Individ- och familjeomsorgsnämnden någon form av fördelningsnyckel 
utifrån förändrade behov och volymutveckling i samhället. 

Planera och följa upp mål och ekonomi  

Analysdag och uppdragsdialog är goda intentioner till att skapa forum för att 
mötas kring planering och uppföljning av uppdragen och blivande 
fokusområden. Viktigt är att det i dessa forum finns utrymme att föra 
strategiska dialoger kring hur olika utmaningar och uppdrag ska mötas och 
hanteras dels av enskild nämnd men också av flera nämnder gemensamt. Dialog 
och planering av uppdrag som ska utföras av flera nämnder och bolag 
gemensamt t.ex. inom ramen för Socialt hållbart Borås kräver särskilt utrymme. 
Uppdragsdialogen, tidigare PLUPP, har haft mycket fokus på 
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resultatuppföljning och behöver även få tid för strategisk dialog kring hur 
indikatorer och mål på kort och lång sikt ska uppnås. 

Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget till revideringen av Borås Stads styr- och ledningssystem 
men önskar att programmet utvecklas med en tydligare koppling till tillitsresan 
och målsättningen med tillitsbaserad styrning. Kulturnämnden lämnar följande 
synpunkter: 

Övergripande reflektion över Hur åtagandet med Tillitsresan och den 
tillitsbaserade styrningen kan synliggöras i styr- och ledningssystemet 
för att stödja samverkan och undvika stuprörstänk.  

Kommunstyrelsen fattade beslut om att revidera Borås stads styr- och 
ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att det ska fokuserar på 
verksamhetens syfte och boråsarnas behov. Kulturnämnden anser att det 
föreslagna programmet lyfter målsättningen men skulle önska att programmet 
uppvisar ett tydligare fokus på Boråsarna/medborgarna och boråsarnas behov. 
Samma reflektion görs när det gäller målet, att det nya styr- och 
ledningssystemet ska stödja att varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv. Programmets beskriver enbart i två stycken att ”Dialog, 
samverkan och öppenhet” ska genomsyra stadens verksamheter, samt att 
”Dialog ska användas som styrmedel”. Men förutom dessa stycken, samt det 
skarpa förslaget om en Medborgarbudget, så finns det inga anvisningar om Hur 
dialog och samverkan ska gå till, eller vilka rutiner som ska stödja att styr- och 
ledningssystemet möter upp boråsarnas behov och/eller samverkan. Av den 
anledningen så uppfattar Kulturnämnden att programmet inte hela vägen 
stödjer den önskvärda förflyttningen till tillitsbaserad styrning. Det finns en risk 
att man vid läsningen istället fastnar tillbaka i stuprörstänket. Kulturnämnden 
anser att programmet skulle vinna på att utveckla hur man ser en tydligare 
koppling till tillitsresan och den tillitsbaserade styrningen och gärna även 
hänvisa till Borås stads gemensamma principer 

 

Tydliga ställningstaganden till remissens förslag.  

(sid 2) Kulturnämnden är positiv till att ”Långsiktighet i agerandet” lyfts som en 
grundläggande princip, och menar att långsiktiga lösningar även kan ha fördelar 
utifrån perspektivet om hållbar samhällsutveckling.  

(sid 8) Kulturnämnden är positiva till förslaget om Medborgarbudget, ett 
spännande stöd för att möjliggöra samverkan med Boråsarna och civilsamhället. 
I nämndens uppdrag ryms redan stödgivning av liknande karaktär, till exempel 
En snabb slant och projektbidrag. Kulturnämndens erfarenhet är att det behövs 
rutiner för att säkerställa likvärdighet och transparens samt möjligheter till 
utvärdering och uppföljning för att säkerställa positiva resultat för en sådan här 
satsning. 

 (sid 9) Kulturnämnden föreslår att stycket om ”Dialog som styrmedel” flyttas 
ner till att ligga under avsnittet ”Planera och följa upp mål och ekonomi”. På så 
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Borås Stad Sida 3(3) vis tydliggörs att den önskvärda dialogen blir en 
förutsättning för planeringsarbetet.  

(sid 12) Kulturnämnden föreslår att den tillitsbaserade styrningen på sitt sätt 
och efter sin förmåga, också skall synas i det viktiga arbetet med internkontroll. 
När nu stadens förbereder sig för att göra förflyttningar till mer samverkan 
både mellan förvaltningar och med civilsamhället, samt ha tydligare fokus på 
Boråsarnas behov, så tror vi att vissa av rutinerna för intern kontroll också 
måste ses över. Annars finns det risk att den önskvärda förflyttningen inte kan 
göras och att stuprörstänket slår till igen. 

Medskick inför det kommande dokumentet med detaljerade 
tillämpningsanvisningar. Kulturnämnden önskar, att frågorna som gäller 
Hur, och Vilka rutiner staden skall arbeta med, för att genomföra programmets 
föreslagna principer om Dialog, samverkan och öppenhet (sid 4) och Dialog 
som styrmedel (sid 9), hanteras i det kommande dokumentet med detaljerade 
tillämpningsanvisningar.  

Samma sak gäller frågan om Hur styr- och ledningssystemet ska stödja 
samverkan mellan nämnder, samverkan med civilsamhället, samverkan med 
regionala aktörer mm. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker förslaget önskar att programmet och det kommande dokumentet 
med tillämpningsanvisningar har en tydligare koppling till tillitsresan, de 
gemensamma principerna och Borås Stads Vision. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att förslaget till nytt styr- 
och ledningssystem förtydligar alla de delar som ingår i stadens uppdrag. 
Tillitsaspekten på styrning och ledning är en viktig del som förändringarna i 
styrdokument har fångat på ett bra sätt 

Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden anser att de föreslagna revideringarna är väl avvägda. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

I styrningsmatrisen på sidan sju önskar Nämnden att det finns förtydligande 
och exempel på hur dem tre fokusområdena ska förstås på nämndsnivå.  

 Under stycket ”uppdrag från kommunfullmäktige och Nämnd” på sidan åtta 
anser Sociala omsorgsnämnden att löpande uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige under året och som inte hanteras i budgetprocessen bör 
inkludera resurser eller anvisningar om vilka resurser som ska tas i anspråk.   
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Borås Stad Sida 3(3) vis tydliggörs att den önskvärda dialogen blir en 
förutsättning för planeringsarbetet.  

(sid 12) Kulturnämnden föreslår att den tillitsbaserade styrningen på sitt sätt 
och efter sin förmåga, också skall synas i det viktiga arbetet med internkontroll. 
När nu stadens förbereder sig för att göra förflyttningar till mer samverkan 
både mellan förvaltningar och med civilsamhället, samt ha tydligare fokus på 
Boråsarnas behov, så tror vi att vissa av rutinerna för intern kontroll också 
måste ses över. Annars finns det risk att den önskvärda förflyttningen inte kan 
göras och att stuprörstänket slår till igen. 

Medskick inför det kommande dokumentet med detaljerade 
tillämpningsanvisningar. Kulturnämnden önskar, att frågorna som gäller 
Hur, och Vilka rutiner staden skall arbeta med, för att genomföra programmets 
föreslagna principer om Dialog, samverkan och öppenhet (sid 4) och Dialog 
som styrmedel (sid 9), hanteras i det kommande dokumentet med detaljerade 
tillämpningsanvisningar.  

Samma sak gäller frågan om Hur styr- och ledningssystemet ska stödja 
samverkan mellan nämnder, samverkan med civilsamhället, samverkan med 
regionala aktörer mm. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker förslaget önskar att programmet och det kommande dokumentet 
med tillämpningsanvisningar har en tydligare koppling till tillitsresan, de 
gemensamma principerna och Borås Stads Vision. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att förslaget till nytt styr- 
och ledningssystem förtydligar alla de delar som ingår i stadens uppdrag. 
Tillitsaspekten på styrning och ledning är en viktig del som förändringarna i 
styrdokument har fångat på ett bra sätt 

Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden anser att de föreslagna revideringarna är väl avvägda. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

I styrningsmatrisen på sidan sju önskar Nämnden att det finns förtydligande 
och exempel på hur dem tre fokusområdena ska förstås på nämndsnivå.  

 Under stycket ”uppdrag från kommunfullmäktige och Nämnd” på sidan åtta 
anser Sociala omsorgsnämnden att löpande uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige under året och som inte hanteras i budgetprocessen bör 
inkludera resurser eller anvisningar om vilka resurser som ska tas i anspråk.   
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I stycket som beskriver ”Medborgarbudget” på sidan åtta önskar Nämnden att 
Borås Stad tar fram anvisningar och stöd för hur medborgarbudget ska 
handläggas.  

I stycket som beskriver ”Borås Stads resursfördelningsmodell” på sidan åtta vill 
Nämnden påpeka att fastställandet av nämndernas ekonomiska tilldelning sker 
sent på året och i de fall den ekonomiska ramen minskar kan effekterna av 
åtgärder dröja flera månader in i nästföljande budgetår.  

Planera och följa upp mål och ekonomi  

 I beskrivningen av uppdragsdialog på sidan nio önskar Nämnden att det sker 
ett förtydligande kring innehållet i de två olika uppdragsdialogerna som sker i 
mars respektive maj månad samt i september och november.  

I bilden över budgetprocessen på sidan tio står det i en ruta ”Nämndsbudget 
fastställs (januari)”. Nämnden anser att det ska finnas möjlighet att fastställa 
budget i december innevarande år.  

Nämnden anser att uppföljning i form av ”10-dagarsuppföljning” är en onödig 
rapport. Istället anser Nämnden att den månadsuppföljning som sker inom 
respektive nämnd kan sammanfattas och skickas till Kommunstyrelsen. Det 
skulle minska administrationen och bättre spegla uppföljningsprocessen som 
Förvaltning och Nämnd gör månatligen. 

Stadsrevisionen 
Avstår från att yttra sig. 

Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till revideringen av Borås Stads styr- och 
ledningssystem. Det är bra att arbetet med tillitsbaseradstyrning fastställts 
skriftligt i ett styrdokument samt att det beskrivs de olika roller som Borås Stad 
fyller i form av arbetsgivare, välfärdsaktör, samhällsutvecklare och 
demokratiaktör. Nämnden vill också lyfta fram att det är glädjande att 
dokumentet betonar vikten med samarbete mellan förvaltningar/nämnder 
under rubriken Nämndens och styrelsen budget. Detta berör Tekniska 
nämnden i hög grad då den har många samarbeten med övriga nämnder i 
stadens organisation.  

Det bör även nämnas att vissa meningar i dokumentet är otydliga och det hade 
varit önskvärt om de omformulerades för att skapa större tydlighet. Några 
exempel ”Vår styrning öppnar upp för dialog” ”Ett mervärde för Borås Stads 
samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas” och ” Styrningen sker nära de vi 
är till för”. 

Vård- och äldrenämnden 
Avstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Vård- och äldrenämnden ser positivt på en mer tillsbaserad styrning och delar 
uppfattningen under inledning och grundläggande principer. En uppdaterad 
styr- och ledningsmodell kan ge bättre förutsättningar att tydliggöra uppdraget 
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att underlätta och förbättra boråsarens vardag. En tydlig politisk viljeinriktning 
med fokusområden från Kommunfullmäktige till nämnderna och tydligare 
uppdrag från nämnderna till förvaltningen, kan förbättra styrningen. Då stora 
delar av verksamheten styrs av lagstiftning kan ett tydliggjort grunduppdrag 
förbättra möjligheten att skilja utvecklingsuppdrag från det lagstyrda 
grunduppdraget. 

 Vård- och äldrenämnden ser att flera delar i dokumentets nuvarande form 
behöver förtydligas. Inte minst vad gäller de begrepp som används för att 
beskriva styrningen. I förslagets form används begrepp såsom 
utvecklingsområden, fokusområden, mål, uppdrag, grunduppdrag, 
utvecklingsuppdrag och det är otydligt hur dessa begrepp förhåller sig till 
varandra.  

Vård- och äldrenämnden noterar också att dokumentet kan behöva omarbetas 
om utredningen för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
Borås Stad Sida 3(6) (SOU 2021:75) realiseras, eftersom dokumentet inte 
stödjer de förändringar som utredningen föreslår.  

Sidan 4 – helhet före delar. Här framgår att ett mervärde för Borås Stads 
samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas samt att alla med ansvar ska ta ett 
helhetsperspektiv i sin styrning. I en sådan stor organisation som Borås Stad, 
kommer det innebära konflikter och det behöver tydliggöras vilken 
styrningsparameter som har företräde före andra.  

Sidan 4 – Långsiktighet i agerandet. Här framgår att långsiktiga lösningar ska 
eftersträvas då de kan bli mer kostnadseffektiva än tillfälliga lösningar. För att 
en nämnd ska kunna hantera och genomföra dessa långsiktiga lösningar behövs 
dock ett mer långsiktigt ekonomiskt planerande och perspektiv. Det 
eftersträvade långsiktiga perspektivet står därmed i konflikt med kapitlet 
”Planera och följa upp mål och ekonomi” som börjar på sida 9. Här framgår 
dock att dialoger ska föras för framtida utmaningar på lång sikt, men i den 
ekonomiska delen finns inga instrument för nämnden att se sin ekonomi över 
flera år, utan budgeten för nämnden är fortsatt årsvis. 

 I bilden under rubriken Borås Stads uppdrag på sidan 5 är externa aktörer 
endast kopplade till uppdraget som samhällsutvecklare och demokratiaktör. 
Vård- och äldrenämnden ser att externa aktörer, främst Västra 
Götalandsregionen och civilsamhället, har en tydlig koppling till 
välfärdsuppdraget. Båda aktörerna är viktiga för att klara välfärdsuppdraget. 

 Sida 6 – här är Stadsdirektören framskriven som en roll. Vård- och 
äldrenämnden ställer sig frågan till om denna tjänst utgör en del av styr- och 
ledningssystemet för Borås Stad. I det fall denna tjänst ska vara med bör även 
förvaltningscheferna stå med för att få en jämställdhet mellan 
Kommunstyrelsen – Stadsdirektören och Nämnder – förvaltningschefer. Dock 
anser nämnden att beskrivningen av denna tjänst bör flyttas ut ur dokumentet.  

Under rubriken Kommunfullmäktiges budgetuppdrag på sidan 7, behövs en 
tydlig definition på begreppet fokusområden. Det är också otydligt vilken 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 931

Borås Stad 
  Sida 

8(13) 
 

 

att underlätta och förbättra boråsarens vardag. En tydlig politisk viljeinriktning 
med fokusområden från Kommunfullmäktige till nämnderna och tydligare 
uppdrag från nämnderna till förvaltningen, kan förbättra styrningen. Då stora 
delar av verksamheten styrs av lagstiftning kan ett tydliggjort grunduppdrag 
förbättra möjligheten att skilja utvecklingsuppdrag från det lagstyrda 
grunduppdraget. 

 Vård- och äldrenämnden ser att flera delar i dokumentets nuvarande form 
behöver förtydligas. Inte minst vad gäller de begrepp som används för att 
beskriva styrningen. I förslagets form används begrepp såsom 
utvecklingsområden, fokusområden, mål, uppdrag, grunduppdrag, 
utvecklingsuppdrag och det är otydligt hur dessa begrepp förhåller sig till 
varandra.  

Vård- och äldrenämnden noterar också att dokumentet kan behöva omarbetas 
om utredningen för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
Borås Stad Sida 3(6) (SOU 2021:75) realiseras, eftersom dokumentet inte 
stödjer de förändringar som utredningen föreslår.  

Sidan 4 – helhet före delar. Här framgår att ett mervärde för Borås Stads 
samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas samt att alla med ansvar ska ta ett 
helhetsperspektiv i sin styrning. I en sådan stor organisation som Borås Stad, 
kommer det innebära konflikter och det behöver tydliggöras vilken 
styrningsparameter som har företräde före andra.  

Sidan 4 – Långsiktighet i agerandet. Här framgår att långsiktiga lösningar ska 
eftersträvas då de kan bli mer kostnadseffektiva än tillfälliga lösningar. För att 
en nämnd ska kunna hantera och genomföra dessa långsiktiga lösningar behövs 
dock ett mer långsiktigt ekonomiskt planerande och perspektiv. Det 
eftersträvade långsiktiga perspektivet står därmed i konflikt med kapitlet 
”Planera och följa upp mål och ekonomi” som börjar på sida 9. Här framgår 
dock att dialoger ska föras för framtida utmaningar på lång sikt, men i den 
ekonomiska delen finns inga instrument för nämnden att se sin ekonomi över 
flera år, utan budgeten för nämnden är fortsatt årsvis. 

 I bilden under rubriken Borås Stads uppdrag på sidan 5 är externa aktörer 
endast kopplade till uppdraget som samhällsutvecklare och demokratiaktör. 
Vård- och äldrenämnden ser att externa aktörer, främst Västra 
Götalandsregionen och civilsamhället, har en tydlig koppling till 
välfärdsuppdraget. Båda aktörerna är viktiga för att klara välfärdsuppdraget. 

 Sida 6 – här är Stadsdirektören framskriven som en roll. Vård- och 
äldrenämnden ställer sig frågan till om denna tjänst utgör en del av styr- och 
ledningssystemet för Borås Stad. I det fall denna tjänst ska vara med bör även 
förvaltningscheferna stå med för att få en jämställdhet mellan 
Kommunstyrelsen – Stadsdirektören och Nämnder – förvaltningschefer. Dock 
anser nämnden att beskrivningen av denna tjänst bör flyttas ut ur dokumentet.  

Under rubriken Kommunfullmäktiges budgetuppdrag på sidan 7, behövs en 
tydlig definition på begreppet fokusområden. Det är också otydligt vilken 
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betydelse fokusområden har i styrningen och uppföljningen. Antalet 
fokusområden för Borås Stad kommer uppgå till 12 stycken enligt nuvarande 
förslag, vilket är ett stort antal områden att styra på. Det bör övervägas om inte 
antalet fokusområden bör minskas. Det behöver även tydliggöras på vilket sätt 
nämnderna förväntas jobba med fokusområdena, annars är risken att varje 
nämnd får minst 12 mål att hantera årligen vilket kommer öka detaljstyrningen 
snarare än att flytta fokus mot ett tillitsbaserat arbetssätt.  

På sidan 8, under rubriken Uppdrag från fullmäktige, är det otydligt om det 
endast är nämnden som behöver tydliggöra finansieringen av uppdrag som inte 
hanterats inom budgetprocessen. Vård- och äldrenämnden anser att det också 
borde vara Kommunfullmäktige som ska tydliggöra finansieringen om 
uppdraget kommer därifrån. I samma stycke framgår att en nämnd ger Borås 
Stad Sida 4(6) verksamheten uppdrag, detta bör snarare ändras till 
förvaltningen, då det är förvaltningen som genomför de nämndspecifika 
uppdragen. 

 I stycket under Borås Stads resursfördelningsmodell anges att stadens 
resursfördelningsmodell ska ha tydliga och över tid hållbara principer för 
fördelning samt att den ska vara transparent. Det är otydligt om detta gäller 
tilldelningen från Kommunstyrelsen ner till nämnder eller om det avser alla led, 
det vill säga även inom nämnden.  

Under rubriken Nämndens och styrelsens budget på sidan 8 anser Vård- och 
äldrenämnden att begreppet grunduppdrag är otydligt formulerat. Det framgår 
inte om det är detsamma som uppdrag enligt reglemente eller om det är ett 
utvecklat uppdrag med hänvisning till lagstiftning. Det framgår inte heller om 
nämndens grunduppdrag även omfattar en beskrivning av kvalitativa aspekter 
och värderingar för nämndens verksamhet ex delaktighet och 
självbestämmande. Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt om 
nivåerna i Borås Stad kommer vara grunduppdrag och utvecklingsuppdrag eller 
bara grunduppdrag och visionsområden.  

På sidan 9 finns ett stycke som heter Dialog som styrmedel. För Vård- och 
äldrenämnden är det oklart hur en dialog ska kunna användas som styrmedel. 
Om intentionen är att organisationen ska genomsyras av mer dialog och tillit 
som ersätter dagens målstyrning och rapportering ser nämnden snarare att 
dialogen är metoden alternativt förhållningssättet för att nå en tillitsbaserad 
styrning snarare än styrmodell. 

 Under rubriken Nämndens och styrelsens budget på sidan 8 – 9, saknas 
uppdrag från nämnd och kommunfullmäktige, samt fokusområden i rubrikerna 
för dispositionen. Vidare anser Vård-och äldrenämnden att fastställda rubriker i 
ett styrdokument kan försvåra om rubrikerna kan behöva ändras. Om det finns 
behov av att tydliggöra dispositionen för nämndens och styrelsens budget bör 
det snarare tas med i tillämpningsanvisningarna.  

På sidan 9, under rubriken Planera och följa upp mål och ekonomi - Borås 
Stads planeringsprocess, står att Nämndernas årsredovisning är utgångspunkten 
för en nulägesbeskrivning där nämnden analyserar sitt resultat, både 
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ekonomiskt och verksamhetsmässigt för föregående år. Fokus är på nämndens 
grunduppdrag, men även utvecklingsuppdragen skall beskrivas. Vård- och 
äldrenämnden anser att det är otydligt vilka utvecklingsuppdragen är. Vård- och 
äldrenämnden anser vidare att begrepp som utvecklingsområden, 
fokusområden, mål, uppdrag, grunduppdrag, utvecklingsuppdrag behöver 
definieras och beskrivas i inledningen till Programmet för Borås Stads styr- och 
ledningssystem. Nämnden ser även att tidsperspektiven inte går ihop, och 
innebär icke görbara arbetssätt. Nämndens årsredovisning som enligt förlaget 
ska utgöra nulägesbeskrivningen för kommande års budget är färdigställd i 
januari, medan budgetarbetet för nästkommande år påbörjas under våren. Den 
årsredovisning som fastställs i januari och som avser föregående år ska enligt 
förslaget användas som utgångspunkt för budgetarbetet som avser Borås Stad 
Sida 5(6) nästkommande år. Det finns alltså risk att gamla förhållanden och 
inaktuella uppgifter ligger till grund för budgetarbetet.  

Under rubriken Uppdragsdialog på sidan 10, står att som en del i 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och den fortsatta budgetberedningen hålls 
uppdragsdialoger. Dessa dialoger omfattar hur nämnderna kommer att utföra 
grunduppdraget och förutsättningar för att genomföra andra uppdrag under 
budgetåret. Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt vad som avses med 
andra uppdrag.  

På sidan 10 – 11 under rubriken Borås Stads uppföljningsprocess, anges att 
Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på uppnådda resultat 
samt en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras utifrån vilka 
effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås Stads samlade 
verksamhetsresultat. Vård- och äldrenämnden anser att det behöver tydliggöras 
om nämnderna i sin rapportering till Kommunfullmäktige ska analysera effekter 
både utifrån egen verksamhet och mot Borås Stads samlade 
verksamhetsresultat.  

På sidan 11, 10-dagarsuppföljning bör det tydliggöras att senaste av nämnden 
beslutade årsprognos ska rapporteras. Detta då rapporten ska lämnas in långt 
före nämnden hanterat och beslutat respektive månads uppföljning. Under 
rubriken Månadsuppföljningar på sidan 11, står att vid befarade 
budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska nämnderna redovisa en 
åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen 
tar del av nämndernas eventuella åtgärdsplaner. Vård-och äldrenämnden anser 
att begreppet budgetavvikelse behöver ändras till avvikelse om det även ska 
innefatta verksamhet och måluppfyllelse. Nämnden anser även att det bör 
framgå att det är upp till respektive nämnd att ange hur ofta 
månadsuppföljningar ska rapporteras. Då intentionen med styr- och 
ledningssystemet är att öka tilliten och dialogen bör varje nämnd få avgöra 
omfattning och frekvens för rapportering av ekonomi och av verksamheten.  

Under rubriken Övriga uppföljningar på sidan 11, anges att 
Stadsledningskansliet fastställer vilka centrala uppföljningar som ska göras 
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ekonomiskt och verksamhetsmässigt för föregående år. Fokus är på nämndens 
grunduppdrag, men även utvecklingsuppdragen skall beskrivas. Vård- och 
äldrenämnden anser att det är otydligt vilka utvecklingsuppdragen är. Vård- och 
äldrenämnden anser vidare att begrepp som utvecklingsområden, 
fokusområden, mål, uppdrag, grunduppdrag, utvecklingsuppdrag behöver 
definieras och beskrivas i inledningen till Programmet för Borås Stads styr- och 
ledningssystem. Nämnden ser även att tidsperspektiven inte går ihop, och 
innebär icke görbara arbetssätt. Nämndens årsredovisning som enligt förlaget 
ska utgöra nulägesbeskrivningen för kommande års budget är färdigställd i 
januari, medan budgetarbetet för nästkommande år påbörjas under våren. Den 
årsredovisning som fastställs i januari och som avser föregående år ska enligt 
förslaget användas som utgångspunkt för budgetarbetet som avser Borås Stad 
Sida 5(6) nästkommande år. Det finns alltså risk att gamla förhållanden och 
inaktuella uppgifter ligger till grund för budgetarbetet.  

Under rubriken Uppdragsdialog på sidan 10, står att som en del i 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och den fortsatta budgetberedningen hålls 
uppdragsdialoger. Dessa dialoger omfattar hur nämnderna kommer att utföra 
grunduppdraget och förutsättningar för att genomföra andra uppdrag under 
budgetåret. Vård-och äldrenämnden anser att det är otydligt vad som avses med 
andra uppdrag.  

På sidan 10 – 11 under rubriken Borås Stads uppföljningsprocess, anges att 
Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på uppnådda resultat 
samt en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras utifrån vilka 
effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås Stads samlade 
verksamhetsresultat. Vård- och äldrenämnden anser att det behöver tydliggöras 
om nämnderna i sin rapportering till Kommunfullmäktige ska analysera effekter 
både utifrån egen verksamhet och mot Borås Stads samlade 
verksamhetsresultat.  

På sidan 11, 10-dagarsuppföljning bör det tydliggöras att senaste av nämnden 
beslutade årsprognos ska rapporteras. Detta då rapporten ska lämnas in långt 
före nämnden hanterat och beslutat respektive månads uppföljning. Under 
rubriken Månadsuppföljningar på sidan 11, står att vid befarade 
budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska nämnderna redovisa en 
åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen 
tar del av nämndernas eventuella åtgärdsplaner. Vård-och äldrenämnden anser 
att begreppet budgetavvikelse behöver ändras till avvikelse om det även ska 
innefatta verksamhet och måluppfyllelse. Nämnden anser även att det bör 
framgå att det är upp till respektive nämnd att ange hur ofta 
månadsuppföljningar ska rapporteras. Då intentionen med styr- och 
ledningssystemet är att öka tilliten och dialogen bör varje nämnd få avgöra 
omfattning och frekvens för rapportering av ekonomi och av verksamheten.  

Under rubriken Övriga uppföljningar på sidan 11, anges att 
Stadsledningskansliet fastställer vilka centrala uppföljningar som ska göras 
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under året. Vård- och äldrenämnden anser att även begreppet centrala 
uppföljningar behöver definieras och beskrivas. 

 I avsnittet Planera och följa upp mål och ekonomi, sidorna 9-12 saknar Vård- 
och äldrenämnden ett stycke avseende Stadsrevisionen och vad de förväntas 
göra i förhållande till planeringen och uppföljningen kring mål och ekonomi.  

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Tillstyrker förslaget 

Bostäder i Borås ser positivt på revideringen av programmet. Fokus i denna 
version ligger på den tillitsbaserade styrningen. Dialog, behov, samarbete och 
utveckling lyfts särskilt fram. Den tillitsbaserade styrningen som presenteras 
ligger i linje med Bostäders vision, uppsatta mål och aktiviteter. Tillit är ett 
nyckelord på Bostäder för att utveckla och leda vårt bolag framåt. 

 Programmet som presenteras i denna version har i större utsträckning tagit 
hänsyn till skillnader mellan bolag och förvaltningar. Det gör programmet mer 
tydligt vad som åläggs bolagen och vad som är förvaltningarnas uppdrag utan 
att detaljerat beskriva hur det ska utföras.  

I missivet står följande: Till styr-och ledningssystemet kommer även mer 
detaljerade tillämpningsanvisningar att tas fram (sid.3). Bostäder i Borås har 
förhoppning att dessa tillämpningsanvisningar också tas fram med tillit och 
dialog i fokus. Reservation sker därför att tillstyrkandet av denna remiss inte per 
automatik innebär ett tillstyrkande av tillämpningsanvisningarna. 

 

Akademiplatsen AB 

Tillstyrker förslaget. 

Borås Elnät AB 
Tillstyrker förslaget. 

Borås Energi och Miljö AB 
Tillstyrker förslaget. 

BoråsBorås TME AB 
Tillstyrker förslaget 

Industribyggnader i Borås AB 
Tillstyrker förslaget 

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp medborgarinflytande 

Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 
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Ta fram tillämpningsanvisningar till programmet för styr och ledning.  

Klargör Borås Stads definition för medborgarbudget.  

Hur säkerställs fortsatt drifter av utbetalda medel.  

Lägga till att: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 
leder arbetet inom medborgarinflytande 

 
Extern remissinstans  
 
Socialdemokraterna 

Tillstyrker förslaget. 

Moderaterna 

Avstår från att yttra sig. Våra synpunkter har omhändertagits i de yttranden som 
lämnats från nämnderna. 

Vänsterpartiet 
 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 
 
Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att det finns ett formellt styrdokument 
som reglerar hur styrning och ledning fungerar i Borås Stad. I huvudsak så 
tycker vi att det upprättade förslaget är väl underbyggt och välavvägt. 

 
Arbetet med tillitsbaserad styrning har varit betydelsefullt, då vår uppfattning är 
att det har lett till intressanta diskussioner bortom New Public Management 
som styrmodell. Vi menar att offentlig sektor behöver styras och ledas på ett 
annat sätt en den verksamhet som bedrivs i privatägda företag. En viktig 
uppgift för det offentliga är att skapa utrymme för insyn och inflytande för 
såväl brukare av aktuell välfärdstjänst som de som arbetar i verksamheten i 
fråga. Det upprättade förslaget innebär att steg tas i en riktning mot en ökad 
tillitsbaserad styrning, samtidigt menar vi att det finns en överhängande risk att 
förslaget inte motsvarar de förväntningar som arbetet med tillitsbaserad 
styrning har skapat i stadens verksamheter. Detta behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet. 

 
Det behöver i det fortsatta arbetet också klargöras hur uppdragsdialoger skiljer 
sig från dagens planerings- och uppföljningssamtal. 

 
Under förutsättning att med representanter för kommunstyrelsen avses 
programansvariga kommunalråd, behöver det i det fortsatta arbetet klargöras 
hur partier som är representerade i kommunstyrelsen men saknar kommunalråd 
får insyn i uppdragsdialogerna. Då uppdragsdialogerna föreslås få en 
formaliserad roll i arbetet med budget är det viktigt att insynen över dessa inte 
begränsas till partier med kommunalråd. 
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Ta fram tillämpningsanvisningar till programmet för styr och ledning.  

Klargör Borås Stads definition för medborgarbudget.  

Hur säkerställs fortsatt drifter av utbetalda medel.  

Lägga till att: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 
leder arbetet inom medborgarinflytande 

 
Extern remissinstans  
 
Socialdemokraterna 

Tillstyrker förslaget. 

Moderaterna 

Avstår från att yttra sig. Våra synpunkter har omhändertagits i de yttranden som 
lämnats från nämnderna. 

Vänsterpartiet 
 
Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 
 
Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att det finns ett formellt styrdokument 
som reglerar hur styrning och ledning fungerar i Borås Stad. I huvudsak så 
tycker vi att det upprättade förslaget är väl underbyggt och välavvägt. 

 
Arbetet med tillitsbaserad styrning har varit betydelsefullt, då vår uppfattning är 
att det har lett till intressanta diskussioner bortom New Public Management 
som styrmodell. Vi menar att offentlig sektor behöver styras och ledas på ett 
annat sätt en den verksamhet som bedrivs i privatägda företag. En viktig 
uppgift för det offentliga är att skapa utrymme för insyn och inflytande för 
såväl brukare av aktuell välfärdstjänst som de som arbetar i verksamheten i 
fråga. Det upprättade förslaget innebär att steg tas i en riktning mot en ökad 
tillitsbaserad styrning, samtidigt menar vi att det finns en överhängande risk att 
förslaget inte motsvarar de förväntningar som arbetet med tillitsbaserad 
styrning har skapat i stadens verksamheter. Detta behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet. 

 
Det behöver i det fortsatta arbetet också klargöras hur uppdragsdialoger skiljer 
sig från dagens planerings- och uppföljningssamtal. 

 
Under förutsättning att med representanter för kommunstyrelsen avses 
programansvariga kommunalråd, behöver det i det fortsatta arbetet klargöras 
hur partier som är representerade i kommunstyrelsen men saknar kommunalråd 
får insyn i uppdragsdialogerna. Då uppdragsdialogerna föreslås få en 
formaliserad roll i arbetet med budget är det viktigt att insynen över dessa inte 
begränsas till partier med kommunalråd. 
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Centerpartiet 

Tillstyrker förslaget med följande synpunkter: 

Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och 
demokratiaktör samt arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra och 
tillsammans bildar de koncernen Borås Stad. Att arbeta med tillitsbaserad 
styrning och dialog med medborgarna bådar gott för framtidens Borås. 
Centerpartiet värnar ett decentraliserat arbetssätt. 
 
Det är viktigt att förvaltningar samverkar, bygger fogar i stället för murar mellan 
sig.  
 
För att få mer långsiktighet i verksamheterna anser vi att vi ska införa 
flerårsbudgetar. 
 
Välfärdsbokslutet ska ha en tydligare koppling till budgetarbetet. 
 
Vi anser att medborgarbudget är väl värt att utveckla ytterligare. 
 

Kristdemokraterna 

Avstår från att yttra sig 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00959 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2021  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten 2021 läggs till handlingarna.      

Protokollsanteckningar 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet. 

       

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat. 
För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 

Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017. 
Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen.    

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggning 2021, 2021-12-17 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Nr 30
Hemlöshetskartläggning 2021
2022-03-07 Dnr KS 2021-00959 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00959 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2021  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten 2021 läggs till handlingarna.      

Protokollsanteckningar 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet. 

       

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat. 
För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 

Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017. 
Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen.    

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggning 2021, 2021-12-17 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 
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Borås 
2022-03-07 

Kommunstyrelsen 
KU4. Hemlöshetskartläggning 

 
 
 

Protokollsanteckning 
 

 
Sverigedemokraterna noterar skrivelsen att hemlöshetskartläggningen visar på att den akuta 

hemlösheten i Borås ”ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat”. 

Sverigedemokraterna vill påminna den styrande konstellationen i Borås om det utbredda 

skuggsamhälle som existerar i Borås, där många individer undanhåller sig kontakt med 

svenska myndigheter och kommunen. Detta medför en oerhört utmanande uppgift att 

kartlägga den faktiska hemlösheten, när många individer som inte har rätt att upprätthålla 

sig i Sverige gör detta genom svarta kontrakt, vänner och familj. 

 

Vidare noterar Sverigedemokraterna att arbetet med att revidera hemlöshetskartläggningen 

är en förändring som vi ser som positiv, än dock sen att genomföra. Vi har vid tidigare 

tillfällen poängterat att kartläggningarna är bristande samt att rapporten saknar analytiska 

inslag kring hur hemlösheten kan motverkas.  

 

Vi emotser en positiv förändring i linje med vår tidigare kritik. 

 

 

 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07: 

KU4: Hemlöshetskartläggning 2021 

Vänsterpartiet ser med oro på det faktum att många boråsare befinner sig i hemlöshet. 
Vänsterpartiet har tidigare i motioner lagt fram förslag på åtgärder för att komma åt denna 
problematik – tyvärr har kommunfullmäktige röstat nej till våra förslag. Vi ser fram emot att 
programmet mot hemlöshet kommer att revideras och kommer i den processen att återkomma med 
förslag på hur hemlösheten kan minska. 

I tillägg till detta vill vi lyfta fram betydelsen av att stadens arbete gentemot personer i akut 
hemlöshet (situation 1) utvecklas. I individ- och familjeomsorgsnämnden har Vänsterpartiet tagit 
initiativ till att akutboendet på Badhusgatans öppettider förlängs, så att personer i hemlöshet kan 
vistas där en större del av dygnets timmar. Vi har också lyft fram betydelsen av att socialtjänsten har 
ett uppsökande arbete gentemot denna målgrupp för att man snabbt ska kunna identifiera vilka 
åtgärder samhället kan vidta för att ge den enskilde stöd i hans eller hennes svåra situation. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 200 Dnr IFON 2021-00152 1.1.3.0 

Hemlöshetskartläggning 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2021 års kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat.  

För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 

Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017.  

Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver.  

Områdena är: 

Bostad först 

Boendesocial insats med andrahandskontrakt 

Kvinnojour 

Vräkningsförebyggande arbetet 

Boendeprocessen 

Översyn av kommunala boendelösningar 

Definition av hemlöshet 

Program mot hemlöshet – revidering i bredare samverkan 

 

Eftersom orsakerna till hemlöshet är många och komplexa behövs både 
individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers 
behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram 
förslag till lösningar och åtgärder tillsammans. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Programmet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 200 Dnr IFON 2021-00152 1.1.3.0 

Hemlöshetskartläggning 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2021 års kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat.  

För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 

Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017.  

Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver.  

Områdena är: 

Bostad först 

Boendesocial insats med andrahandskontrakt 

Kvinnojour 

Vräkningsförebyggande arbetet 

Boendeprocessen 

Översyn av kommunala boendelösningar 

Definition av hemlöshet 

Program mot hemlöshet – revidering i bredare samverkan 

 

Eftersom orsakerna till hemlöshet är många och komplexa behövs både 
individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers 
behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram 
förslag till lösningar och åtgärder tillsammans. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Programmet 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

mot hemlöshet, etablera en samverkan med de nämnder som har ansvar och 
styrdokument som är nära kopplade till hemlöshetsfrågorna och utifrån detta 
göra en revidering av programmet.  

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i 
Borås Stad, 2021  
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Kartläggning av hemlöshet och uppföljning 
av program mot hemlöshet i Borås Stad, 

2021 
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av program mot hemlöshet i Borås Stad, 
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Bakgrund 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17. 
Syftet med programmet var en del i att hindra att hemlöshet uppstår. Programmet utgår från de 
fyra målområden som Regeringen presenterade 2010. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, analysera om kommunens insatser har gett 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Program mot hemlöshet i 
samverkan med de nämnder som har ansvar och styrdokument, som är nära kopplade till 
hemlöshetsfrågorna och utifrån detta göra en revidering av programmet under 2022. Därför 
kommer denna rapport inte enbart att handla om det senaste årets arbete och kartläggning utan 
uppmärksamma det arbete som skett sedan revideringen 2017 – ett slags bokslut för allt det 
arbete som hittills genomförts och effekten av det. 

Kartläggning av hemlösheten 
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen. Nedan följer uppgifter kring tillvägagångssätt och 
resultatet av årets kartläggning.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen skickas en enkät via chefer till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Medarbetarna erbjuder den hemlöse att själv besvara enkäten. Om den hemlöse inte själv vill 
besvara den gör medarbetaren det. En enkät registreras för varje person som under vecka 36 
befann sig i någon form av hemlös situation. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt 
att följa de nationella direktiven. Vi använder därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa och 
de personer som inte omfattas av den nationella kartläggningen registrerar inte. (se sidan 5) 
 
Kartläggningen baseras på Socialtjänstens ansvarsområde; i första hand för specifika grupper 
såsom barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer 
med missbruk och brottsoffer. Socialtjänsten har dock inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med 
bostad. Grunden för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i 
någon form.  
Det finns därför flera hemlösa grupper/personer som socialtjänsten inte har kännedom om och 
som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är hemlösa utifrån en 
strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social problematik. Hemlöshet 
omfattar långt fler än de socialt utslagna som vi kan se på gator och torg. Det kan vara en 
frånskild pappa med barn som trängt in sig hos vänner, en mamma med barn som har en bostad 
men som inte kan bo där på grund av våld i nära relation eller en student som inte har möjlighet 
att flytta hemifrån.  
 
Strukturella hemlöshet beror ofta på att behovet av bostäder inte motsvarar utbudet både 
gällande läge och storlek samt hyresvärdarnas krav på de sökande. Hyresnivåerna är en annan 
orsak. Om personers ekonomiska förutsättningar inte motsvarar hyresnivåerna kan detta leda till 
hemlöshet utifrån ett strukturellt perspektiv.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 945

   
 
 

3 
 

Bakgrund 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17. 
Syftet med programmet var en del i att hindra att hemlöshet uppstår. Programmet utgår från de 
fyra målområden som Regeringen presenterade 2010. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, analysera om kommunens insatser har gett 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Program mot hemlöshet i 
samverkan med de nämnder som har ansvar och styrdokument, som är nära kopplade till 
hemlöshetsfrågorna och utifrån detta göra en revidering av programmet under 2022. Därför 
kommer denna rapport inte enbart att handla om det senaste årets arbete och kartläggning utan 
uppmärksamma det arbete som skett sedan revideringen 2017 – ett slags bokslut för allt det 
arbete som hittills genomförts och effekten av det. 

Kartläggning av hemlösheten 
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen. Nedan följer uppgifter kring tillvägagångssätt och 
resultatet av årets kartläggning.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen skickas en enkät via chefer till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Medarbetarna erbjuder den hemlöse att själv besvara enkäten. Om den hemlöse inte själv vill 
besvara den gör medarbetaren det. En enkät registreras för varje person som under vecka 36 
befann sig i någon form av hemlös situation. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt 
att följa de nationella direktiven. Vi använder därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa och 
de personer som inte omfattas av den nationella kartläggningen registrerar inte. (se sidan 5) 
 
Kartläggningen baseras på Socialtjänstens ansvarsområde; i första hand för specifika grupper 
såsom barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer 
med missbruk och brottsoffer. Socialtjänsten har dock inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med 
bostad. Grunden för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i 
någon form.  
Det finns därför flera hemlösa grupper/personer som socialtjänsten inte har kännedom om och 
som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är hemlösa utifrån en 
strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social problematik. Hemlöshet 
omfattar långt fler än de socialt utslagna som vi kan se på gator och torg. Det kan vara en 
frånskild pappa med barn som trängt in sig hos vänner, en mamma med barn som har en bostad 
men som inte kan bo där på grund av våld i nära relation eller en student som inte har möjlighet 
att flytta hemifrån.  
 
Strukturella hemlöshet beror ofta på att behovet av bostäder inte motsvarar utbudet både 
gällande läge och storlek samt hyresvärdarnas krav på de sökande. Hyresnivåerna är en annan 
orsak. Om personers ekonomiska förutsättningar inte motsvarar hyresnivåerna kan detta leda till 
hemlöshet utifrån ett strukturellt perspektiv.  
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Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen, med vecka 36 som mätvecka, har information och 
statistik inhämtats från nationella register såsom exempelvis Kolada och Boverket, 
myndighetsutövning för boendefrågor, akutboendet, vräkningsförebyggande enheten och 
boendesociala enheten. Statistik från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och 
diagram och olika korsjämförelser har gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med 
övriga inkomna uppgifter ligger till grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 

Samverkan i analysarbetet 
Årets rapport bygger på dialog med medarbetare och chefer inom Arbetslivsförvaltningen och 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter/verksamhetschefer från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 

Hemlöshetssituationer 1 

 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  

                                                 
1 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 

Hemlöshetssituationer 1 

 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  

                                                 
1 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
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Resultat av kartläggningen, 2021 
 
Totalt antal personer i hemlös situation 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 432 enkätsvar. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 348 unika personer. 21 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning.  
 
 
Situation 1 

 
 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fem 
åren har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer.   
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Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 2021 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 4 
Tält  0 0  0 2 
Husvagn/Campingstuga 5 2 0 1 
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 11 
Hotell/Vandrarhem  0 1 0 2 
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 3 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 11 
Annat 1 1 5 0 
Vet ej 2 5 7 4 
Totalt 37 34 35 38 

 
I situation 1 är det flest personer som uppehåller sig på akutboendet och skyddat boende, men 
det finns även en del personer som är i antingen offentliga utrymmen eller utomhus. Samtliga 
personer som registrerats under skyddat boende är kvinnor.  
 
 
 
Situation 2  

 
 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet personer i situation 2 
kraftigt, men har sedan minskat något. Dock är nivån fortfarande relativt hög.  
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Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 2021 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 4 
Tält  0 0  0 2 
Husvagn/Campingstuga 5 2 0 1 
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 11 
Hotell/Vandrarhem  0 1 0 2 
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 3 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 11 
Annat 1 1 5 0 
Vet ej 2 5 7 4 
Totalt 37 34 35 38 

 
I situation 1 är det flest personer som uppehåller sig på akutboendet och skyddat boende, men 
det finns även en del personer som är i antingen offentliga utrymmen eller utomhus. Samtliga 
personer som registrerats under skyddat boende är kvinnor.  
 
 
 
Situation 2  

 
 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet personer i situation 2 
kraftigt, men har sedan minskat något. Dock är nivån fortfarande relativt hög.  
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Situation 3 

 
 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 och framåt kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet 
beviljade sociala kontrakt minskat över tid. I dagsläget ser vi dock en relativt kraftig ökning av 
sociala kontrakt. 
 
 
Situation 4  

 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst hos släktingar, vänner och bekanta har varierat 
mycket under åren. Förra året var antalet lägre än de tre föregående åren, men i år har personer i 
situation 4 återigen ökat.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation, 2021 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor inom samtliga situationer. Totalt sett är det 68 % män 
och 32 % kvinnor. Könsfördelningen har inte förändrats i någon större utsträckning över tid. År 
2020 var det dock fler kvinnor än män i situation 1, men i år är det återigen färre kvinnor. Störst 
skillnad gällande könsfördelning är det i situation 2 där männen utgör 80 % av totala andelen.  
 
 
Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
De som varit hemlösa under en kortare tid minskar medan de som uppger/uppges varit i 
hemlöshet under en längre tid, 1 år eller mer, ökar. Tyvärr är det relativt många 
personer/registratorer som uppger att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation, 2021 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor inom samtliga situationer. Totalt sett är det 68 % män 
och 32 % kvinnor. Könsfördelningen har inte förändrats i någon större utsträckning över tid. År 
2020 var det dock fler kvinnor än män i situation 1, men i år är det återigen färre kvinnor. Störst 
skillnad gällande könsfördelning är det i situation 2 där männen utgör 80 % av totala andelen.  
 
 
Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
De som varit hemlösa under en kortare tid minskar medan de som uppger/uppges varit i 
hemlöshet under en längre tid, 1 år eller mer, ökar. Tyvärr är det relativt många 
personer/registratorer som uppger att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
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Försörjning 
Cirka 41 % av personerna i hemlöshet har försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd. Cirka en 
femtedel har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det är främst personer inom 
situation 3 som har lön från regelbundet arbete. 27 personer saknar helt inkomstkälla varav ingen 
inom situation 3.  
 
 
Utrikes födda 

 
 
Merparten av de hemlösa, 244 personer, är födda i Sverige. I diagrammet ovan presenteras det 
antal från respektive land, förutom Sverige, som personerna fötts i.  
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Främsta faktorn till hemlöshet 

 
 
 
Tidigare år har flera faktorer till hemlösheten registrerats. I år har den främsta faktorn registrerats 
och det har funnits möjlighet att registrera om det finns fler faktorer än den som varit främsta 
orsaken. Registratorerna har bedömt att 31 % av de hemlösa personerna har missbruks-
/beroendeproblematik som främst orsakat hemlösheten. Det är dock fler personer i hemlöshet 
som har missbruks-/beroendeproblematik, ytterligare 21 % har en missbruksproblematik, men 
huvudorsaken till hemlösheten är då en annan.  
 
21 % har vräkts från sin bostad och 5 % godkänns inte på bostadsmarknaden.  
20 % uppges ha en psykisk ohälsa som grund för hemlösheten orsaken våld i nära relation står 
för 5 %.  
 
För 89 % av personerna har angetts mer än en orsak till hemlösheten, dvs. minst en 
orsak/problematik utöver den främsta orsaken. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en 
komplex fråga och att samverkan mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att 
förebygga hemlöshet.  
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Främsta faktorn till hemlöshet 

 
 
 
Tidigare år har flera faktorer till hemlösheten registrerats. I år har den främsta faktorn registrerats 
och det har funnits möjlighet att registrera om det finns fler faktorer än den som varit främsta 
orsaken. Registratorerna har bedömt att 31 % av de hemlösa personerna har missbruks-
/beroendeproblematik som främst orsakat hemlösheten. Det är dock fler personer i hemlöshet 
som har missbruks-/beroendeproblematik, ytterligare 21 % har en missbruksproblematik, men 
huvudorsaken till hemlösheten är då en annan.  
 
21 % har vräkts från sin bostad och 5 % godkänns inte på bostadsmarknaden.  
20 % uppges ha en psykisk ohälsa som grund för hemlösheten orsaken våld i nära relation står 
för 5 %.  
 
För 89 % av personerna har angetts mer än en orsak till hemlösheten, dvs. minst en 
orsak/problematik utöver den främsta orsaken. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en 
komplex fråga och att samverkan mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att 
förebygga hemlöshet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

12 
 

Åldersfördelning 

 
 
Det är något fler personer i åldrarna 26-45 och något färre som är i åldern 65 år och äldre.  
 
 

 
 
18 - 25-åringarna är flest i situation 2 och i åldrarna 26-45 är det flest i situation 2 och 4. 
De som är 46 år och äldre uppehåller sig främst i situation 3. 
Den akuta hemlösheten, situation 1, har flest inom åldersspannet, 26-35 år. 
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65 år och äldre 

sit. 1 sit. 2 sit. 3 sit. 4 Totalt 

Kvinna 2 1 2 1 6 

Man 1 0 25 1 27 
 
 
Totalt registrerades 33 personer som är 65 år eller äldre. 27 av dem uppgavs vara inom situation 
3, det vill säga långsiktiga genom kommunen ordnade boendelösningar såsom socialt 
andrahandskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och Badhusgatan 1B 
för personer med samsjuklighet är också exempel på sådana typer av boende. Utifrån ett 
könsperspektiv så är männen kraftigt överrepresenterade i åldrarna 65 år och äldre. 
 
Resterande sex personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Någon djupare presentation av 
dem, deras personliga och ekonomiska förhållanden kan inte göras på grund av huvudregeln 
gällande sekretess i statistikverksamhet (24 kap. 8 § första stycket OSL). 
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65 år och äldre 

sit. 1 sit. 2 sit. 3 sit. 4 Totalt 

Kvinna 2 1 2 1 6 

Man 1 0 25 1 27 
 
 
Totalt registrerades 33 personer som är 65 år eller äldre. 27 av dem uppgavs vara inom situation 
3, det vill säga långsiktiga genom kommunen ordnade boendelösningar såsom socialt 
andrahandskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och Badhusgatan 1B 
för personer med samsjuklighet är också exempel på sådana typer av boende. Utifrån ett 
könsperspektiv så är männen kraftigt överrepresenterade i åldrarna 65 år och äldre. 
 
Resterande sex personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Någon djupare presentation av 
dem, deras personliga och ekonomiska förhållanden kan inte göras på grund av huvudregeln 
gällande sekretess i statistikverksamhet (24 kap. 8 § första stycket OSL). 
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Barnperspektivet 
30 % av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något de två senaste åren. Det är inte alltid att registratorn vet exakt hur många barn 
den hemlösa personen har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, 
men utifrån inkomna uppgifter är det minst 210 barn som har en förälder i hemlös situation. 
Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara obefintlig, sporadisk eller att 
barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
 
 
Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 
Det är 32 hemlösa föräldrar som har barn under 18 år där barnen bor växelvis eller stadigvarande 
hos den hemlösa föräldern under 2021. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Vid tidigare 
mätningar var det flest hemlösa föräldrar och barn inom hemlöshetssituation 3, men de har 
minskat. Föräldrar och barn som bor i andra kortsiktiga lösningar såsom hos anhöriga eller 
bekanta har ökat. Det är uppskattningsvis 76 barn som bor stadigvarande eller växelvis 
tillsammans med hemlös förälder. Inom situation 1 är det inget barn som inte har tak över 
huvudet. Samtliga 12 barn är tillsammande med sin mamma på skyddat boende. 
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Övrig statistik och inhämtat material 
 
Beläggning akutboendet Badhusgatan 1A 

 
 
Beläggningen på akutboendet Badhusgatan 1A varierar mellan 59 % och 80 % från januari till 
september månad, 2021. Det är fler män än kvinnor som nyttjar boendet, men andelen kvinnor är 
högre än föregående år. Totalt är det 13 män och fyra kvinnor som fått biståndsbeslut för boende 
på Badhusgatan 1A. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt, 2021 

 
 
Statistiken gällande boendesocial insats med andrahandskontrakt har tagits fram via Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens statistikmodul. Boendeprocessens uppstart i februari innebar 
överflyttning av ärenden från Arbetslivsnämnde och Sociala omsorgsnämnden till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, vilket ökningen från januari till februari visar på. Sedan förändringen 
har antalet beslut gällande boendesocial insats med andrahandskontrakt ökat och i november 
hade ytterligare 14 beslut fattats. Dock hade de ännu inte verkställts i november. 
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Det vräkningsförebyggande arbetet 

 
 
Vräkningsförebyggande enheten för kontinuerligt statistik gällande antal inkomna ärenden, antal 
hembesök och antal möten. Antal inkomna ärenden ökade under 2020 och är hittills i år på en 
relativt hög nivå. Antal hembesök och möten minskade under 2020, dels på grund av lägre 
bemanning på enheten, men också till följd av restriktioner utifrån pandemin.  
 

 

 
 
Antalet vräkningar minskade dock under 2020 jämfört med tidigare år. I år har vi inte exakta 
siffror än så länge, men kan konstatera att antalet vräkningar ökat. Antalet barn som berörts av 
vräkningar har fluktuerat under åren. Då det handlar om få barn blir utslaget i diagrammet stort. 
2021 är det i mitten av november månad ännu inget barn som berörts av någon vräkning. 
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Analys av hemlöshetskartläggning och uppföljning av 
målområden 
 

Nationellt perspektiv 
Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige, liksom i många andra 
länder. Hemlösheten i Sverige har ökat sedan den första nationella kartläggningen genomfördes 
1993. Socialstyrelsens kartläggning från 2017 visade att drygt 33 000 personer levde i hemlöshet, 
enligt Socialstyrelsens definition. I början av 2021 uppgavs det totala antalet lägenheter som 
kommuner hade och hyrde ut i andra hand till personer som är utestängda från den ordinarie 
bostadsmarknaden till cirka 33 800, enligt Boverket. Även om det inte finns dagsaktuell statistik 
gällande antalet personer som lever i hemlöshet kan konstateras, utifrån Boverkets statistik, att 
hemlösheten ökat. Det är fler som bor i lägenhet med andrahandskontrakt än de som registrerats 
som hemlösa 2017 och då omfattas enbart en del av de som definieras som hemlösa enligt 
Socialstyrelsen. Därmed är det betydligt fler än 33 800 som lever i hemlöshet. 2 
 
Alla de nordiska länderna har deklarerat att rätten till en bostad är en grundläggande mänsklig 
rättighet. Dock har länderna olika typer av social- och bostadspolitik, vilket påverkar 
möjligheterna till denna rätt. Idag har Sverige en högre andel hemlösa jämfört med våra nordiska 
grannländer. En delförklaring är utvecklingen av den sekundära bostadsmarknaden (kommunala 
andrahandsuthyrning) där, enligt Socialstyrelsen, hälften av det totala antalet hemlösa i Sverige i 
april 2017 befann sig. Men även bortsett från kommunernas andrahandshyresgäster hade Sverige 
mer än dubbelt så många hemlösa per tusen invånare som vårt grannland Norge.3 
 
I Borås Stad visar hemlöshetskartläggningen på att antalet hemlösa varierar över tid, men det 
finns en svagt uppåtgående trend då det gäller antalet hemlösa. Viktigt att ha med sig i analys av 
all statistik från hemlöshetskartläggningen är att den enbart är en ögonblicksbild av situationen i 
Borås Stad, då mätning enbart görs under en vecka, vecka 36. Därför är det relevant att inom 
flera delar göra analys utifrån trenden över tid.  
 
 
Befolkningsmängd och procentuellt hemlösa 

  
 

                                                 
2 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
3 Hemlöshet i Norden – Utveckling av nordisk bostadspolitik, 2020, Nordens välfärdscenter 
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2 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
3 Hemlöshet i Norden – Utveckling av nordisk bostadspolitik, 2020, Nordens välfärdscenter 
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Befolkningsmängden i Borås Stad har ökat sedan 2014. I förhållande till befolkningsökningen har 
hemlösheten i Borås Stad minskat över tid. Även om marginalerna är små, så är trenden 
nedåtgående. Eftersom hemlöshet är en komplex problematik och orsaken till det oftast är flera 
är det svårt att veta exakt vilka konkreta insatser och åtgärder som genererar utfallet. Ett 
kvalificerat antagande är att det ökade bostadsbyggandet och att de vräkningsförebyggande 
åtgärderna och samarbetet som staden bedriver tillsammans med bostadsbolagen och 
fastighetsägarna har gett god effekt. 
 
Nationell trend 
En trend är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så 
kallad strukturell hemlöshet. En viktig orsak till hemlösheten är fattigdom, en annan är brist på 
bostäder, och då i synnerhet hyreslägenheter med rimliga hyror som gör det möjligt för 
människor med låga inkomster att komma in på hyresmarknaden. Det saknas också styrning av 
hur lediga bostäder fördelas bland bostadssökande. En översikt, som Forte – forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd gjort, pekar på aktuella tendenser inom hemlöshetsområdet. 
Hemlöshet beror på att behovet av bostäder inte motsvarar utbudet – i termer av läge, storlek, 
hyresnivå samt hyresvärdarnas krav på de sökande.4 
 
Boverkets indikatorer 5 
Boverket genomför årligen en bostadsmarknadsenkät (BME). Syftet med enkäten är att bidra till 
en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och 
tendenser inför den framtida utvecklingen. Enkäten består av kommunernas bedömningar i olika 
frågor och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet. Bostadsbristen 
har varit relativt hög, men allt färre kommuner anger att man har underskott på bostäder. 
Obalanserna på landets bostadsmarknader fortsätter att minska enligt kommunernas 
bedömningar, men i långsam takt. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021 anger 70 procent av 
landets kommuner att man har underskott på bostäder, vilket motsvarar 207 kommuner. Det är 
en minskning med fem kommuner på ett år och med 33 på två år. 
 
När det gäller Borås Stad bostadssituation är det, enligt 2021 års rapportering, ett underskott av 
bostäder i kommunen som helhet, både i innerstan och i kommunens övriga delar. Gällande 
bostäder för socialtjänstens grupper, så är det ett underskott gällande särskilda boenden, 
gruppbostäder och särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Underskott för 
självbosatta nyanlända och anvisade nyanlända har rapporterats samt att det är underskott på 
stora bostäder. Däremot är det balans gällande studentbostäder, servicebostäder för 
funktionsnedsatta, trygghetsbostäder och servicebostäder inom äldreomsorgen.  
 
Statistik gällande trångboddhet och ansträngd boendeekonomi finns inte att tillgå senare än 2018. 
Då var det 10,8 % (5457) personer som bodde i trångboddhet medan 4,5 % hade en ansträngd 
boendeekonomi. 1,4 % levde både i trångboddhet och hade en ansträngd boendesituation. 6  
 

                                                 
4 Hemlöshet nr 14/2020, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
5 Boverkets indikatorer – Analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med prognos, Nr 1, juni 2021 
6 Öppna data - Boverkets bostadsmarknadsenkät - Boverket, 2021 
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Uppföljning av målområdena i program mot hemlöshet 
I nedanstående avsnitt presenteras uppföljning av respektive målområde och den utveckling 
som skett gällande de specifika utvecklingsområden och aktiviteter som står beskrivna i 
programmet under respektive målområde. 

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas insatser efter behov. 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 
Den akuta hemlösheten dvs. situation 1 har legat på en relativt konstant nivå sedan 2017. Detta 
trots att befolkningen ökar och vi vet att den strukturella hemlösheten och placeringar i skyddat 
boende ökat. Inom situation 1 redovisas personer som har en tillfällig logi såsom jourboende, 
korttidsboende och skyddat boende genom insats beviljad via socialtjänsten. Vid en 
särredovisning av personerna som var placerade i en tillfällig logi och på skyddat boende 
(kvinnojour) så har antalet personer inom situation 1 minskat från 31 personer år 2018 till 25 
personer år 2021. De som är akut hemlösa och som inte har tak över huvudet via socialtjänsten 
har utifrån detta en nedåtgående trend trots ökad befolkningsmängd.  
 
Samtliga personer som placerats i skyddat boende de senaste åren är kvinnor. De kvinnor som är 
på kvinnojouren har ofta ett annat boende, men kan för tillfället inte vistas där på grund av 
exempelvis våld i nära relation. Under vecka 36, 2020 och 2021, var det fler som var placerade på 
kvinnojouren än vad det varit 2018 och 2019. Detta påverkar i sin tur statistiken gällande antalet 
akut hemlösa i Borås Stad. Anledningen till ökningen är inte definierad på gruppnivå eftersom det 
rör sig om ett förhållandevis litet antal. Relationsvåldsenhetens medarbetare uttrycker dock att 
generellt sett gäller många av placeringarna hedersvåld med stora risker för framtida våld. Många 
nyanlända som kom 2015 har etablerat sig och levt här ett tag nu. I takt med att personer får mer 
information och kunskap samt att relationsvåldsenheten blivit mer etablerad är det fler som 
efterfrågar stöd och hjälp i samband med hedersvåld. Relationsvåldsenheten har även blivit mer 
etablerad i samhället i stort, att fler känner till enheten och vad man kan få hjälp med, vilket 
påverkar inflödet av ärenden. Covid-19-epidemin är ytterligare något som kan ha gett effekt på att 
relationsvåldet ökat. Kvinnojourer nationellt har uttryckt att mer hemarbete, färre resor, 
uppsägningar och sämre ekonomi påverkar och sätter större press på relationer, vilket i sin tur 
kan öka våld och utsatthet för våld.  
 
 
Akutboende 
En arbetsgrupp med tjänstepersoner och politiker arbetade under 2018 fram förslag att förändra 
stödboendet Klintesvängs 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Förändringen 
genomfördes 2019. I samband med den förändrade inriktningen av ett antal platser inom 
stödboendet Klintesväng anställdes en samordnare med fokus på förbättrade arbetssätt bland 
annat gällande planering och delaktighet. Sedan boendet enbart har drogfria platser har 
förutsättningarna att hjälpa klienterna till en mer långsiktig boendelösning ökat.  
 
Ytterligare förändringar gällande akutboende gjordes i och med att akutboendet på Badhusgatan 
1A utökade sina öppettider inför sommaren 2019. Numera har akutboendet öppet året runt och 
beläggningen fluktuerade mellan 40 och 65 % under 2020, utan några tydliga årstidsskillnader.  
Drygt 75 % av besökarna på Badhusgatan 1A var män. Utifrån synpunkter från kvinnor som 
kom till boendet och som uttryckte en otrygghet är platserna numera fördelade utifrån kön. Av 
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de sexton platserna avsattes tio för män och sex för kvinnor. I början av november 2020 gjordes 
anpassningar utifrån rådande omständigheter på grund av pandemin. För att kunna hålla avstånd 
och minska smittspridningen reducerades platserna till nio varav sex för män och tre för kvinnor. 
Beläggningen har mellan januari och september 2021 varit mellan 59 och 80 procent. Under 
pandemin är det en större andel kvinnor än tidigare som besökt akutboendet.  
 
I Socialstyrelsens uppföljningsrapport Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar påtalas vikten 
av att kommuner och landsting tillsammans utvecklar ett uppsökande arbete för att kunna möta 
människor på härbärgen och akutboenden så att de kan komma vidare till ordinarie socialtjänst 
och fortsatta insatser. I linje med detta och i samband med utökade öppettiderna på akutboendet 
Badhusgatan 1A ändrades även regelverket kring användandet av platserna. Det är numera tillåtet 
att tillbringa upp till tio nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 
tio nätterna uppmanas besökarna att ansöka om hjälp utifrån sin situation. Flertalet av de som 
besöker Badhusgatan har sedan tidigare kontakt med socialtjänsten, främst inom 
Arbetslivsförvaltningen eller Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Behovet bedöms och 
därmed finns möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses 
lämplig. Den politiska ambitionen med det förändrade regelverket och arbetssättet var att det 
skulle ge bättre förutsättningar att stödja personer i akut hemlöshet till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Under 2020 hade 24 unika personer beviljats bistånd på akutboendet Badhusgatan 1A till och 
med oktober månad. Av dem var det fyra som hade fortsatt biståndsbeslut på Badhusgatan i 
oktober månad. Ungefär hälften av dem hade löst sin boendesituation själva, hade inte längre 
någon kontakt och besökte inte längre akutboendet. Knappt hälften av dem hade beviljats en mer 
långsiktig kommunal insats. Merparten av dem som nyttjar platserna på akutboendet var EU-
migranter samt personer som varit där längre än tio dagar och därmed hade ett biståndsbeslut.  
 
Under januari till september 2021 har 17 unika personer beviljats bistånd på akutboendet, varav 
tretton män och fyra kvinnor. Nio av de 17 personerna har under året fått stöd till ett mer 
långsiktigt boende, såsom behandlingshem, boendesocialt stöd med andrahandskontrakt eller det 
drogfria interna boendet Klintesväng. För flera personer har en kontakt med psykiatrin planerats 
och/eller upprättats och en person avtjänar fängelsestraff.  
 
Både föregående och detta år har flertalet personer mer än ett biståndsbeslut under året gällande 
akutboendet. Vid dialog med handläggare och journalgranskning kan konstateras att det ofta är 
ett långsiktigt relationsskapande arbete som skapat möjligheterna till det alternativ som slutligen 
ger en mer långsiktig lösning.  
 
Under 2021 har sociala klustret enats om att bistå med en lägenhet i akuta situationer då en 
tillfällig kommunal boendelösning kan vara aktuell. Det handlar om personer som i grunden har 
eget boende, men som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo i sin bostad. Det kan exempelvis 
vara att en brand härjat i en fastighet och där försäkring inte ersätter tillfälligt boende. Dessa 
personer kan få tillgång till denna lägenhet under en kortare tid istället för att hänvisas till andra 
akuta boendelösningar.  
 
Bostad först 
Modellen Bostad först grundades i USA och innebär att hemlösa personer med psykisk ohälsa 
och annan problematik såsom missbruk får ett eget förstahandskontrakt. Syftet är att tryggheten i 
att ha eget hem ger möjlighet till att arbeta med annan problematik som personen eventuellt har. 
Det ställs inga krav på att personen ska genomgå någon typ av behandling eller ta emot andra 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 962

   
 
 

21 
 

insatser för att få bostaden. Däremot är motivationsarbetet i det integrerade sociala stödet viktigt 
i sammanhanget.  
 
Även om det finns en modell för Bostad först varierar program som kallas Bostad först, till 
exempel när det gäller vilka grupper av individer som får programmet, hur boendelösningarna ser 
ut och hur vård och stöd organiseras. Bostad först är snarare ett namn på en modell baserad på 
en filosofi än en manual. En slutsats man kan dra är dock att den grundläggande filosofin bakom 
”Bostad först” – att alla behöver en långsiktig och trygg boendelösning oavsett eventuella övriga 
problem – är giltig för gruppen hemlösa som helhet. 
 
 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för modellen Bostad först ska fortsätta gälla 
i samverkan mellan AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Uppföljning med 
AB Bostäder sker varje vår och modellen Bostad först förespråkas från både AB Bostäder och 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett kriterium för att få Bostad först utifrån modellen 
är att personerna inte har skulder till AB bostäder sedan tidigare. Förutsättningar att hitta klienter 
för Bostad först utifrån detta kriterium är svårt, då flertalet inom denna målgrupp har skulder 
sedan tidigare.  
 
Då det gäller de personer som har andrahandskontrakt med boendesocialt stöd i Borås Stad så 
arbetar medarbetarna med att stötta brukaren i boendefrågor. Målet är att det sociala 
andrahandskontraktet ska övergå i eget kontrakt efter ett års tid. Mer om detta finns att läsa 
under målområde 3.  
 
 
Personligt ombud 
Personligt ombud är en stödjande enhet som har i uppdrag att stötta enskilda individer utifrån 
psykiska funktionsnedsättningar. Man utför inte längre ett uppsökande arbete gentemot 
målgruppen hemlösa specifikt. Dock stöttar de personliga ombuden i kontakten med 
myndigheter eller förmedlar kontakt med de instanser som behöver kontaktas utifrån individens 
problematik. Personligt ombud ersätter dock inte andra insatser utan fungerar som hjälp till 
hjälpen. Ytterligare uppdrag är att uppfatta brister kring samhällets stöd och påtala 
förbättringsområden. 

Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad 
bostad inför utskrivning.  
 
Situation 2 - institutionsboende 
Antal personer i situation 2 minskade under 2020 jämfört med året dessförinnan. En orsak till det 
kan vara att enkäten förtydligades och att situation 2 enbart gäller personer som befinner sig på 
institution där placeringen planeras att avslutas inom tre månader. Flera av de personer som 
befinner sig på institution har en placering som inte kommer att avslutas inom tre månader. I 
kartläggningen 2021 är nivån ungefär densamma som 2020.        
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Unga vuxna 
Det är personer mellan 18 och 45 år som står för den största andelen inom situation 2. År 2017 
startade enheten Unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med missbruksproblematik. 
Under 2018 och 2019 ökade antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 år markant jämfört 
med tidigare år. Flera av de inkomna ansökningarna kommer från unga vuxna som inte får eller 
kan bo kvar hemma av olika anledningar. Om orsaken är att hemlöshetsproblematiken har ökat 
för de unga vuxna eller om målgruppen synliggjorts och fler vet vart de ska vända sig är svårt att 
veta.  
 
En problematik som är förhållandevis ny är att personer som exempelvis bor på stödboende idag 
inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast enbart behov av 
en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation.  
 
Lars Kaggsgatans stödboende 
Lars Kaggsgatans stödboende är ett internt drogfritt stödboende som startade i oktober 2019. 
Förutom att stödja klienterna i fortsatt drogfrihet arbetar enheten med att stödja klienterna i att 
uppfylla sina mål för att klara ett självständigt liv. Genom stödet stärks klienternas möjligheter till 
bostad och försörjning. Flera av de som varit placerade har fått en egen bostad eller 
andrahandskontrakt och/eller påbörjat studier eller sysselsättning efter det att placeringen 
avslutats.  
 
Samverkan med Frivården 
Samverkan med Frivården sker kontinuerligt både i individärenden och på gruppnivå. Redan 
2018 öppnades upp för ökad samverkan och rutin för samverkan skulle upprättas. På grund av 
personalbyte inom Frivården, Frivårdens omorganisering och pandemin har arbetet med rutinen 
dragit ut på tiden. Arbetet pågår nu och implementering kommer att ske.  
 
 

Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 
träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Andrahandskontrakt 
Personer med socialt kontrakt, boendesocialt stöd med andrahandskontrakt eller träningslägenhet 
ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i hemlöshetssituation 3 har haft en nedåtgående trend de 
senaste åren. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i oktober 2020 var det 19. I 
oktober 2021 hade Individ och familjeomsorgsförvaltningen 46 ärenden gällande socialt kontrakt. 
Antalet beviljade andrahandskontrakt med boendesocialt stöd minskade från 87 i oktober 2016 
till 63 i oktober 2020. Dock har denna insats ökat markant under 2021. Den 8.e november 2021 
var det 108 verkställda beslut och 14 fattade beslut som ännu inte verkställts. En 
samverkansgrupp träffas nu kontinuerligt för dialog om behov och prioriteringar vid 
verkställighet av besluten.   
 
 
Boendeprocessen 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen. Förändringarna 
innebär att Arbetslivsnämnden får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och 
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familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra 
boendesociala stödinsatser i operativt samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden hanterar även fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens 
målgrupp.    
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha En väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation. Förändringarna ovan trädde i 
kraft februari 2021. I och med boendeprocessens start flyttades 23 ärenden från 
Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden till Individ och familjeomsorgsnämnden.  
 
Den förväntade effekten av en väg in var att inflödet av intresseförfrågningar och ärenden skulle 
öka. Denna förväntan kan konstateras stämma överens med utfallet. Från att tidigare ha varit få 
förfrågningar har antalet inkommande förfrågningar ökat kraftigt, till 216, för perioden februari 
till och med september.  
 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har ett ärende inom 
det sociala klustret och en boendeproblematik. Sedan tidigare arbetar myndighet vuxen med 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har nu fått arbeta alltmer med boendefrågor. Den 
nya målgruppen har övertagit stor del av den totala arbetsinsatsen på enheten.  
 
Vissa personer hamnar in inom målgruppen, men stor del hamnar även utanför. Många ärenden 
inkommer via personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom socialtjänsten, men 
de har en komplex problematik såsom låg inkomst, kuratorssamtal, stöd via sjukvården på olika 
sätt. Det finns inte något juridiskt stöd kring de personer som faller utanför socialtjänstens 
målgrupper. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för att bevilja 
boende väldigt strikta. Någon annan juridisk styrning finns inte att tillgå. Vid handledning på 
enheten har man skapat en tillämpningsmodell som bygger på gemensam dialog för att hitta en 
likvärdig nivå för bedömningarna. Än så länge är uppdraget relativt nytt, samverkan och 
kunskapen över förvaltningsgränserna behöver utökas och allteftersom fler ansökningar 
inkommer skapas en förståelse för hur komplex bedömningen av denna typ av ärenden är.  
 
Personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom myndighetsutövningen.  
Målsättningen för denna typ av insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från 
att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner inte att hyresgästen får eget 
kontrakt även om hen varit skötsam och betalat sina hyror. Personen blir då ofta kvar en längre 
tid med ett socialt andrahandskontrakt trots att personen hade kunnat ha en egen lägenhet. 
Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya sociala 
andrahandskontrakt är större än utflödet. I dagsläget har ett arbete påbörjats för att upprätta 
genomförandeplaner och därmed även tydliggöra målsättningen med den boendesociala insatsen.  
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 965

   
 
 

23 
 

familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra 
boendesociala stödinsatser i operativt samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden hanterar även fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens 
målgrupp.    
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha En väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation. Förändringarna ovan trädde i 
kraft februari 2021. I och med boendeprocessens start flyttades 23 ärenden från 
Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden till Individ och familjeomsorgsnämnden.  
 
Den förväntade effekten av en väg in var att inflödet av intresseförfrågningar och ärenden skulle 
öka. Denna förväntan kan konstateras stämma överens med utfallet. Från att tidigare ha varit få 
förfrågningar har antalet inkommande förfrågningar ökat kraftigt, till 216, för perioden februari 
till och med september.  
 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har ett ärende inom 
det sociala klustret och en boendeproblematik. Sedan tidigare arbetar myndighet vuxen med 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har nu fått arbeta alltmer med boendefrågor. Den 
nya målgruppen har övertagit stor del av den totala arbetsinsatsen på enheten.  
 
Vissa personer hamnar in inom målgruppen, men stor del hamnar även utanför. Många ärenden 
inkommer via personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom socialtjänsten, men 
de har en komplex problematik såsom låg inkomst, kuratorssamtal, stöd via sjukvården på olika 
sätt. Det finns inte något juridiskt stöd kring de personer som faller utanför socialtjänstens 
målgrupper. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för att bevilja 
boende väldigt strikta. Någon annan juridisk styrning finns inte att tillgå. Vid handledning på 
enheten har man skapat en tillämpningsmodell som bygger på gemensam dialog för att hitta en 
likvärdig nivå för bedömningarna. Än så länge är uppdraget relativt nytt, samverkan och 
kunskapen över förvaltningsgränserna behöver utökas och allteftersom fler ansökningar 
inkommer skapas en förståelse för hur komplex bedömningen av denna typ av ärenden är.  
 
Personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom myndighetsutövningen.  
Målsättningen för denna typ av insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från 
att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner inte att hyresgästen får eget 
kontrakt även om hen varit skötsam och betalat sina hyror. Personen blir då ofta kvar en längre 
tid med ett socialt andrahandskontrakt trots att personen hade kunnat ha en egen lägenhet. 
Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya sociala 
andrahandskontrakt är större än utflödet. I dagsläget har ett arbete påbörjats för att upprätta 
genomförandeplaner och därmed även tydliggöra målsättningen med den boendesociala insatsen.  
 
 
 

   
 
 

24 
 

Ny serviceinsats 
Efter att boendeprocessen införts och analys av inkomna förfrågningar skett blev det tydligt att 
flera individer av olika anledningar har svårigheter att söka bostad. Därmed startade Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden en serviceinsats med syfte att stötta individer att söka bostad. Det 
innebär att fler får stöd och har kontakt med socialtjänsten, vilket i sin tur innebär att deras 
situation uppmärksammas. 
 
Situation 3 – långsiktig boendelösning 
Ca 75 % av de personer som varit hemlösa i 4 år eller mer är i situation 3 och har ett socialt 
kontrakt eller bor långsiktigt ordnat boende i Borås Stads regi. Kaptensgatan är ett boende med 
40 lägenheter för personer, 20 år eller äldre, som har fysisk eller psykisk ohälsa som utifrån ett 
missbruk gör att personen har behov av stöd för att klara ditt boende. Målet med verksamheten 
är att minimera missbruket, få ökad livskvalitet och bättre hälsa och att varje boende ska få så god 
omsorg som möjligt. Personerna som beviljas boende får besittningsrätt på sin lägenhet, vilket 
enligt hyreslagen innebär att man har samma rättigheter som andra hyresgäster att bo kvar. 
Kaptensgatans boende ser sig oftast inte som hemlösa, då de har en bostad som de haft en längre 
tid. Även om det är en lägenhet i andra hand via Borås Stad räknar de ofta bostaden som sin 
egen. I vissa kommuner, såsom exempelvis Malmö Stad har man valt att inte innefatta personer 
med andrahandskontrakt, såsom sociala kontrakt och övergångsbostäder i 
hemlöshetskartläggningen. Definition av hemlöshet är en fråga att fundera ytterligare över i 
kommande arbete.   

 
Samverkan gällande budget- och skuldrådgivning 
Hösten 2019 påbörjades en utveckling av samverkansformer gällande budget- och 
skuldrådgivning genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. 
Trots att skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte 
godkänner personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller 
försörjningsstöd som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst. Utifrån rådande 
omständigheter kring pandemin har uppföljningsmöte kring samverkansformerna inte 
genomförts under pandemin.  
 
 

Mål område 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.  
 
Vräkningsförebyggande arbete 
I jämförelse med andra kommuner med ett invånarantal mellan 100 000 och 199 999 (ovägt 
medel) är nivån på antal verkställda vräkningar relativt jämn sedan 2014. Under 2020 har Borås 
Stad dock ett bättre resultat jämfört med de andra kommunerna.  
 
För att motverka hemlöshet är det vräkningsförebyggande arbetet för kvarboende av största vikt. 
Den Vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av olika anledningar 
riskerar att vräkas/avhysas från sin bostad. Det kan handla om störningar, 
betalningsförelägganden, återkommande sena inbetalningar av hyra, orosanmälningar från 
hyresvärdar eller avhysningar. Det har inkommit cirka 900 ärenden per år, men det var över 1 000 
ärenden 2020. De ärenden, mellan 15 och 20 %, som enbart gäller betalningsförelägganden där 
försörjningsenheten har ett ärende sedan tidigare förmedlas till Arbetslivsförvaltningen. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till 
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Vräkningsförebyggande enheten redan vid en månads utebliven hyresinbetalning. Det innebär att 
hyresgäster som vanligtvis sköter sina hyresinbetalningar kan drabbas direkt om exempelvis något 
oförutsett hänt som medfört att de vid ett tillfälle inte betalat i tid. 
 
Av de ärenden som Vräkningsförebyggande enheten får vetskap om finns en grupp som tömmer 
lägenheten, lämnar in nyckeln och flyttar från bostaden innan avhysningen verkställs. Att officiellt 
avhysas innebär sämre möjligheter att i ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden. 
I denna grupp finns även familjer med barn som alltså inte blir officiellt avhysta utan löser 
situationen innan genom att exempelvis bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som 
inneboende hos privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Detta kallas dolda 
avhysningar. Barnen som lever i dessa familjer påverkas negativt eftersom de inte har någon 
stadigvarande trygg tillvaro och som ofta innebär skolbyte.  
 
I början av 2020 genomfördes budgetanpassningar på Vräkningsförebyggande enheten, vilket 
minskade personalresurserna. I augusti 2021 gjordes en omfördelning av personal och enheten 
har numera samma personalresurser som tidigare. Enheten kontaktar i första hand unga vuxna 
mellan 18 och 25 år, barnfamiljer och personer som är 65 år och äldre. Under 2020 
nedprioriterades gruppen, 26-64 år, men arbetet med denna målgrupp har återupptagits och 
numera kontaktas samtliga åldersgrupper. 
 
Coronapandemin inverkade på arbetsbelastningen under 2020. I februari månad inkom många 
ärenden, vilket avtog relativt snabbt i mars månad. Under våren upplevdes att hyresvärdarna var 
mer generösa med sena inbetalningar av hyran. Ett högt antal ärenden inkom till 
Vräkningsförebyggande enheten, men flera av hyresvärdarna valde att själva skicka påminnelser 
istället för att skicka ärendet direkt till inkassoföretag, vilket skapade ett andrum. Under 
sommaren var inflödet hanterbart, men i september och oktober var det fler ärenden än vanligt 
som inkom och trycket ökade markant. Antalet hembesök minskade mycket under pandemin, 
vilket berodde på försiktighet i fysisk kontakt från förvaltningens sida för att minska 
smittspridning. Under 2021 har nivåerna på inkomna ärenden hittills varit fortsatt höga och än så 
länge vet vi inte effekterna av pandemin fullt ut.  
 
 

Barnperspektivet 
 
Antalet barn som vräkts sedan 2014 har varierat mellan tre och nio. Under 2019 var det 4 familjer 
med 4 barn som blev avhysta. Under 2020 var det sex barn varav det i en och samma familj fanns 
fyra minderåriga barn. Att barn inte ska vräkas är ett av det vräkningsförebyggande arbetets 
viktigaste och mest fokuserade område. Hittills i år, november 2021, har inga barn berörts av 
någon vräkning.  
 
Eftersom bostaden utgör en väsentlig och viktig del i barns trygghet som påverkar möjligheten till 
en trygg kontext gällande både sociala kontakter och skolgång är det av stor vikt att barnen och 
dess familjer inte blir avhysta från sin bostad. Vräkningsförebyggande enheten arbetar med 
målgruppen och de gånger det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om föräldrarna inte 
medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till myndighet barn 
och unga som handlägger ärendet utifrån sitt regelverk.  
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Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Bostadsförsörjning 
2018 antogs en översiktsplan som pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, 
naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Utifrån den har Borås Stads riktlinjer för 
bostadsförsörjning arbetats fram vilka antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019.  
 
I dessa två styrdokument står att ”Borås ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 
tillgänglig för alla samt att en blandning av upplåtelseformer inom samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socialekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område.”  
 
I översiktsplanen och de tre tillhörande dokumenten redovisas vilka verktyg som kommunen kan 
använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen, vilka byggmöjligheter som finns i befintliga 
detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Analysen ska fungera som ett 
kunskapsunderlag för byggaktörer och andra som är verksamma. I dokumenten står även 
beskrivet vilket ansvar nämnderna i det sociala klustret har.  
 
I riktlinjerna klargörs att kommunen har ett ansvar för bostäder för vissa särskilda grupper och 
att de kommunala bostadsbolagen ska:  

 Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
 Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
 Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 

 
I Borås Stads styrdokument finns direktiv kring hur markanvisning ska ske och att det skapar 
förutsättningar för en större mångfald inom ett och samma område då man vid nybyggnation ger 
utrymme även för exempelvis ett antal lägenheter med billigare hyror. Detta skapar i sin tur större 
möjligheter för de särskilda grupper som av ekonomiska och sociala skäl ibland har svårt att få en 
lägenhet.  
 
 
Referensgrupp och samverkansgrupp 
Två gånger per år bjuder Vräkningsförebyggande enheten samverkansparter såsom bostadsbolag 
och fastighetsägare, Kronofogdemyndigheten, handläggare inom Sociala klustret samt Individ- 
och familjeomsorgsnämndens ordförande till samverkansmöte för information och dialog.  
Samverkan sker kring boende och närmiljö specifikt i en arbetsgrupp inom ramen för Socialt 
hållbart Borås. En utgångspunkt i arbetet är att det ska finnas bostäder för våra invånare i alla 
olika livssituationer.  
 
 
Vaccination mot Covid-19 
Under pandemin har Individ- och familjeomsorgsnämnden, i två omgångar, skapat möjlighet för 
personer i hemlöshet att komma till den öppna träffpunkten Träffen för att ta vaccin mot Covid-
19, både dos 1 och 2. Cirka 75 personer kom för att få vaccin.  
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Revidering av program mot hemlöshet i Borås Stad  
 
Kommunens ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan 
bostadsförsörjning och socialtjänst.7 Kommunen har ett ansvar att planera för en 
bostadsförsörjning för alla kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med 
att bekämpa hemlöshet är därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör 
även andra områden som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård. Orsakerna till 
hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och strukturella 
åtgärder inom den generella bostadsförsörjningen för att möta hemlösa personers bostadsbehov. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett ansvar avseende hemlöshet men även flera andra 
nämnder är berörda såsom Arbetslivsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden. 
Det är betydelsefullt att lyfta fram att socialtjänsten inte ensam kan klara av att arbeta med 
hemlöshetsfrågan och därför är vikten av samverkan mellan interna och externa aktörer, såsom 
övriga nämnder men även bostadsbolagen, avgörande i arbetet. 
 
Flera styrdokument har även en tydlig koppling till programmet mot hemlöshet och hänger delvis 
samman med detta såsom Riktlinjer för bostadsförsörjning och Handlingsplan för 
bostadsbyggande som handhas av Samhällsbyggnadsnämnden. Ett annat exempel är Programmet 
för integrerat samhälle som Arbetslivsnämnden ansvarar för. Översiktsplanen innehåller även den 
strategiska samhällsplaneringen där Kommunstyrelsen är ansvarig. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Programmet mot 
hemlöshet, etablera en samverkan med de nämnder som har ansvar och styrdokument som är 
nära kopplade till hemlöshetsfrågorna och utifrån detta göra en revidering av programmet.  
 
Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram förslag till lösningar och 
åtgärder tillsammans. Socialt hållbart Borås har under året tagit ett steg vidare och identifierat ett 
målområde som handlar och boende och boendemiljö och ett förnyat angreppssätt kring 
programmet mot hemlöshet stämmer väl överens med denna ansats. 
 
Revidering av Program mot hemlöshet kommer att genomföras 2022. Intentionen är att utvidga 
arbetssättet så att det inkluderar en bredare ansats, kopplingar till andra program samt till socialt 
hållbart Borås. Genomförandet av revideringen bör ske i samverkan mellan berörda nämnder. 

 

                                                 
7 Boendelösningar för hemlösa personer – en kunskapsöversikt, 2009, Socialstyrelsen 
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7 Boendelösningar för hemlösa personer – en kunskapsöversikt, 2009, Socialstyrelsen 
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Utvecklingsområden/åtgärder 
Utifrån ovanstående resultatsammanställning och analys finns ett antal utvecklingsområden som 
presenteras nedan: 

Bostad Först: För att fler med social problematik ska få tillgång till eget kontakt behövs tydligare 
arbetssätt och struktur samt ökad och bättre samverkan mellan bostadsbolag/fastighetsägare, 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.  

Boendesocial insats med andrahandskontrakt: Mandatet för beslut om att 
andrahandskontrakt ska övergå till eget kontrakt är helt och hållet 
bostadsbolagens/fastighetsägarnas. Kriterierna för att få eget kontrakt är höga och ibland 
omöjliga att uppnå varpå flera personer som beviljats insatsen inte kan få eget kontrakt trots 
betalning av hyror och skötsamhet. Individ och familjeomsorgsnämnden behöver fortsatt arbeta 
med att informera bostadsbolagen/fastighetsägarna om värdet av eget kontrakt och samverka för 
att uppnå sänkta kriterier för detta.  

Kvinnojour: Fortsätta Arbetslivsnämndens arbete och erbjuda kvinnojour vid behov. Viktigt 
med fortsatt arbete att stödja kvinnorna att få ett eget ordnat boende.  

Vräkningsförebyggande arbetet: Det är viktigt att ha ett fortsatt barnfokus i arbetet, att se till 
barnets bästa. Samverkan i staden och framförallt det sociala klustret i ett tidigt skede då personer 
behöver stöd gällande sitt boende behöver öka. Information om det vräkningsförebyggande 
arbetet behöver förmedlas till exempelvis handläggare och socialsekreterare i det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden bör utreda möjligheten till hyresgarantier för att undvika vräkning då en 
avbetalningsplan skapats. 

Boendeprocessen: Processen har implementerats på ett övergripande plan. Rollerna behöver 
tydliggöras och arbetssätten behöver fortsatt utvecklas i samverkan mellan Arbetslivsnämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Fortsatt dialog behövs inom myndighetsutövningen 
hos Individ- och familjeomsorgsnämnden för att skapa en likvärdig nivå i bedömningarna 
gällande de som söker stöd att få ett boende.   

Översyn kommunala boendelösningar: Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, under 2022, 
se över de olika boendeformerna som nämnden har samt dess målgrupper. 

Definition av hemlöshet: Dialog gällande definition av hemlöshet behöver göras. Ska personer 
som har besittningsrätt på sin bostad betraktas som hemlös?  Frågan behöver tas om hand i 
samband med upprättande av nytt program mot hemlöshet.  

Program mot hemlöshet: Revideringen bör ske i samverkan enligt ovanstående avsnitt och 
utifrån den analys och förslag som Socialstyrelsen presenterar i rapporten Förebygga och 
motverka hemlöshet8. 

 

 

                                                 
8 Förebygga och motverka hemlöshet, 2021, Socialstyrelsen. 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-12-14 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00152 1.1.3.0 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2021 års kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.   
Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat.  

För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 

Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017.  

Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver.  

Områdena är: 

 Bostad först 
 Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
 Kvinnojour 
 Vräkningsförebyggande arbetet 
 Boendeprocessen 
 Översyn av kommunala boendelösningar 
 Definition av hemlöshet 
 Program mot hemlöshet – revidering i bredare samverkan 

 

Eftersom orsakerna till hemlöshet är många och komplexa behövs både 
individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers 
behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram 
förslag till lösningar och åtgärder tillsammans. Individ- och 
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Eftersom orsakerna till hemlöshet är många och komplexa behövs både 
individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers 
behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram 
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familjeomsorgsnämnden ser ett behov av att vidga arbetet med Programmet 
mot hemlöshet, etablera en samverkan med de nämnder som har ansvar och 
styrdokument som är nära kopplade till hemlöshetsfrågorna och utifrån detta 
göra en revidering av programmet.    

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i 
Borås Stad, 2021                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
 

 

Ernad Suntic 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 
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Postadress 
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Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
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Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00955 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten 2020 läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.        
 
 I 2020 års kartläggning fick Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att 
särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat till arbetet med Sociala 
bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. I undersökning registrerades totalt 
26 personer över 65 år. 22 av dem uppgavs vara inom situation 3, det vill säga 
långsiktiga genom kommunen ordnade boendelösningar såsom socialt 
andrahandskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och 
Badhusgatan 1B för personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av 
boende. Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4.  

Under 2020 var det sex barn som blev avhysta varav det i en och samma familj 
fanns fyra minderåriga barn. 
  
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen. 
  

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggningen 2020, 2020-12-20 
2. Komplettering hemlöshetskartläggningen 2020, 2021-05-20  

Nr 31
Hemlöshetskartläggning 2020

2022-03-07 Dnr KS 2020-00955 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kungsgatan 55 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00955 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Hemlöshetsrapporten 2020 läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.        
 
 I 2020 års kartläggning fick Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att 
särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat till arbetet med Sociala 
bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. I undersökning registrerades totalt 
26 personer över 65 år. 22 av dem uppgavs vara inom situation 3, det vill säga 
långsiktiga genom kommunen ordnade boendelösningar såsom socialt 
andrahandskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och 
Badhusgatan 1B för personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av 
boende. Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4.  

Under 2020 var det sex barn som blev avhysta varav det i en och samma familj 
fanns fyra minderåriga barn. 
  
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen. 
  

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggningen 2020, 2020-12-20 
2. Komplettering hemlöshetskartläggningen 2020, 2021-05-20  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd  Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-12-05 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2020 års hemlöshetskartläggning.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.                

Beslutsunderlag 
Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 
Stad, 2020                                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-12-05 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2020 års hemlöshetskartläggning.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.                

Beslutsunderlag 
Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 
Stad, 2020                                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 

 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 2020 
Handläggare: Vanja Myrén, Verksamhetschef, 033-35 33 83 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning 
av program mot hemlöshet i Borås Stad, 

2020 
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Bakgrund 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17. 
Syftet med programmet var en del i att hindra att hemlöshet uppstår. Programmet utgår från de 
fyra målområden som Regeringen presenterade 2010. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, analysera om kommunens insatser har gett 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Denna skrivelse innefattar 
kartläggning av hemlösheten samt en uppföljning av de målområden som program mot 
hemlöshet bygger på. 
 

Kartläggning av hemlösheten 
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen. Nedan följer uppgifter kring tillvägagångssätt och 
resultatet av årets kartläggning.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2020 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i 
någon hemlös situation. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella 
direktiven och använder därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen 
definierar även vilka personer som inte omfattas av den nationella kartläggningen.  
 
Kartläggningen baseras även på Socialtjänstens ansvarsområde. Det finns därför flera hemlösa 
grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är 
hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social 
problematik. Exempel på sådana grupper kan vara studenter, inneboende, separerade och unga 
vuxna som bor hos föräldrarna men som önskar eget boende.  
 

Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information 
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. 
Statistik från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika 
korsjämförelser har gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna 
uppgifter ligger till grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 

Samverkan i analysarbetet 
Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 978

   
 
 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås, 2020 
 

4 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 

Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat av kartläggningen 
 
Totalt antal personer i hemlös situation 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal registrerade 
hemlösa personer 331 363 319 264 354 377 309 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 360 enkätsvar. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 313 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning. Av de 313 
personerna som registrerats var fyra personer under 18 år. De fyra ungdomarna har räknats bort i 
alla tabeller utom åldersfördelningen. Ungdomarna har föräldrar som har ansvar att tillgodose 
barnets behov av bostad då föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn. Totalt registrerade 
personer enligt socialstyrelsens definition och som är över 18 år är därmed 309 till antalet.  
 
Mellan åren 2017 och 2019 ökade antalet registreringar av hemlösa personer relativt kraftigt, från 
264 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen till 377 förra året. I år har 
dock antalet minskat till 309. 
 
 
Situation 1 
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 35 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fem 
åren har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer.   
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 
Tält       
Husvagn/Campingstuga 5 2   
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 
Hotell/Vandrarhem   1   
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 

Annat, ange vad:| 1 1 5 

Vet ej 2 5 7 
Totalt 37 34 35 

 
I situation 1 är det färre som uppehåller sig i husvagn/campingstuga eller på 
Härbärget/akutboendet. Det är dock fler som beviljats skyddat boende. Alla som registrerats 
under skyddat boende är kvinnor.  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 

Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat av kartläggningen 
 
Totalt antal personer i hemlös situation 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal registrerade 
hemlösa personer 331 363 319 264 354 377 309 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 360 enkätsvar. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 313 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning. Av de 313 
personerna som registrerats var fyra personer under 18 år. De fyra ungdomarna har räknats bort i 
alla tabeller utom åldersfördelningen. Ungdomarna har föräldrar som har ansvar att tillgodose 
barnets behov av bostad då föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn. Totalt registrerade 
personer enligt socialstyrelsens definition och som är över 18 år är därmed 309 till antalet.  
 
Mellan åren 2017 och 2019 ökade antalet registreringar av hemlösa personer relativt kraftigt, från 
264 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen till 377 förra året. I år har 
dock antalet minskat till 309. 
 
 
Situation 1 
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 35 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fem 
åren har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer.   
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 
Tält       
Husvagn/Campingstuga 5 2   
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 
Hotell/Vandrarhem   1   
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 

Annat, ange vad:| 1 1 5 

Vet ej 2 5 7 
Totalt 37 34 35 

 
I situation 1 är det färre som uppehåller sig i husvagn/campingstuga eller på 
Härbärget/akutboendet. Det är dock fler som beviljats skyddat boende. Alla som registrerats 
under skyddat boende är kvinnor.  
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Situation 2  
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 90 73 

 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet personer i situation 2 
kraftigt, men i år har antalet minskat något.  
 
 
Situation 3 
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 153 133 
 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 och framåt kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet 
beviljade sociala kontrakt minskat.  
 
 
Situation 4  
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 100 69 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst hos släktingar, vänner och bekanta har varierat 
mycket under åren. I år är antalet lägre än vad det varit de tre senaste åren.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i situation 2-4. I situation 1 är det fler kvinnor än män. 
I hemlöshetssituation 2 är andelen män störst. Fördelningen i situation 2-4 är likvärdig med 
föregående år.  
 

 
 
Antalet personer i situation 1 är likvärdig med tidigare år. Dock har en förskjutning då det gäller 
könsfördelningen skett. I situation 1 har andelen kvinnor ökat. Detta hänger samman med 
ovanstående tabell där boendesituationerna inom situation presenteras. Antalet som befinner sig 
på skyddat boende inklusive kvinnojour har ökat.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
Det är färre personer inom alla intervaller. Tyvärr är det relativt många registratörer som uppger 
att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
 
 
 
Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre 

 
 
33% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något från föregående år. I tabellen ovan presenteras antal barn utifrån de 
registreringar som gjorts. Det är inte alltid registratorn vet exakt hur många barn den hemlösa 
har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna 
uppgifter är det minst 188 barn. Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara 
obefintlig, sporadisk eller att barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
Det är färre personer inom alla intervaller. Tyvärr är det relativt många registratörer som uppger 
att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
 
 
 
Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre 

 
 
33% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något från föregående år. I tabellen ovan presenteras antal barn utifrån de 
registreringar som gjorts. Det är inte alltid registratorn vet exakt hur många barn den hemlösa 
har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna 
uppgifter är det minst 188 barn. Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara 
obefintlig, sporadisk eller att barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
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Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 

 
 
Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller 
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Flest 
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även ett stort antal 
inom hemlöshetssituation 4.  Inom situation 1  bor samtliga 9 barn tillsammande med sin 
mamma på skyddat boende. 
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Fördelning av försörjning 
Tidigare år har en tabell gällande försörjning presenterats. I år har den tabellen tagits bort. 
Statistiken visar inte på några större skillnader från år till år utan ligger relativt stabilt över tid.  
 
Cirka 35 % av personerna i hemlöshet får försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd. En femtedel 
har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det har under de senaste åren varit 
cirka 20 personer som har lön från regelbundet arbete. Främst är det personer inom situation 3. 
10 % saknar helt inkomstkälla. Denna kategori har ökat något de senaste åren. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknar inkomstkälla.  
 
 
Bidragande faktorer till hemlöshet 

 
 
 
Registratorerna har bedömt att drygt hälften av personerna har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har ökat sedan föregående år, men har 
varierat de senaste åren.  
 
31 % har vräkts från sin bostad och 21% uppges ha en psykisk ohälsa som grund för 
hemlösheten. Gällande orsaken att personen inte godkänns på bostadsmarknaden har andelen 
fluktuerat mellan 16% och 23 %  mellan 2016 och 2020.  
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 309 och totalt har 540 bidragande faktorer angetts. 
Registratorerna har haft möjlighet att som mest rapportera två orsaker, vilket medför att det kan 
finnas fler orsaker till hemlösheten. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak 
till hemlösheten. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan 
mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Fördelning av försörjning 
Tidigare år har en tabell gällande försörjning presenterats. I år har den tabellen tagits bort. 
Statistiken visar inte på några större skillnader från år till år utan ligger relativt stabilt över tid.  
 
Cirka 35 % av personerna i hemlöshet får försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd. En femtedel 
har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det har under de senaste åren varit 
cirka 20 personer som har lön från regelbundet arbete. Främst är det personer inom situation 3. 
10 % saknar helt inkomstkälla. Denna kategori har ökat något de senaste åren. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknar inkomstkälla.  
 
 
Bidragande faktorer till hemlöshet 

 
 
 
Registratorerna har bedömt att drygt hälften av personerna har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har ökat sedan föregående år, men har 
varierat de senaste åren.  
 
31 % har vräkts från sin bostad och 21% uppges ha en psykisk ohälsa som grund för 
hemlösheten. Gällande orsaken att personen inte godkänns på bostadsmarknaden har andelen 
fluktuerat mellan 16% och 23 %  mellan 2016 och 2020.  
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 309 och totalt har 540 bidragande faktorer angetts. 
Registratorerna har haft möjlighet att som mest rapportera två orsaker, vilket medför att det kan 
finnas fler orsaker till hemlösheten. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak 
till hemlösheten. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan 
mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Åldersfördelning 

 
 
Det är en relativt jämn fördelning inom åldrarna 18-64 år. Det är dock färre som är i åldern 65 
år och äldre.  
 
 
 

 
 
Inom situation 1 är det flest i åldern 18-25 år. Hemlöshet inom situation 1 och 2 är högre i de 
yngre åldrarna medan det minskar med en högre ålder. I situation 3 är det flest i åldern 46-55 
men även många i åldersspannet 56-64 år. I situation 4 är åldrarna lite mer varierande.  
Personer som är 65 år och äldre befinner sig främst i situation 3. Varav ungdomarna som är 16-
17 år är en placerad på institution och tre befinner sig i situation 4 hos familj, släkt, vänner och 
bekanta. 
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Analys av hemlöshetskartläggning och uppföljning av 
målområden 
 

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas insatser efter behov. 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 
Den akuta hemlösheten dvs. situation 1 har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. 
Detta trots att befolkningen ökar och vi vet att den strukturella hemlösheten och placeringar i 
skyddat boende ökat. Inom situation 1 redovisas personer som har tillfällig logi såsom 
jourboende, korttidsboende och skyddat boende genom insats beviljad via socialtjänsten. Vid en 
särredovisning av personerna som var placerade i tillfällig logi och på skyddat boende 
(kvinnojour) så har antalet personer inom situation 1 minskat från 31 år 2018, 27 år 2019 till 23 år 
2020. De som är akut hemlösa och som inte har tak över huvudet via socialtjänsten har utifrån 
detta minskat.  
 
Samtliga personer som placerats i skyddat boende är kvinnor. De kvinnor som är på 
kvinnojouren har ofta ett annat boende, men kan för tillfället inte vistas där på grund av 
exempelvis våld i nära relation. Under vecka 36 var det fler på kvinnojouren än vad det varit 2018 
och 2019, vilket påverkar antalet akut hemlösa i Borås Stad.   
Anledningen till ökningen är inte definierad på gruppnivå eftersom det rör sig om ett 
förhållandevis litet antal. Dock uttrycker relationsvåldsenheten generellt sett att många av deras 
placeringar gäller hedersvåld med stora risker för framtida våld. Många nyanlända som kom 2015 
har etablerat sig och levt här ett tag nu. I takt med att personer får mer information och kunskap 
samt att relationsvåldsenheten blivit mer etablerad är det fler som efterfrågar stöd och hjälp i 
samband med hedersvåld. Relationsvåldsenheten har även blivit mer etablerad i samhället i stort, 
att fler känner till enheten och vad man kan få hjälp med, vilket påverkar inflödet av ärenden. 
Covid-19-epidemin är ytterligare något som kan ha gett effekt på att relationsvåldet ökat. 
Kvinnojourer nationellt har uttryckt att mer hemarbete, färre resor, uppsägningar och sämre 
ekonomi påverkar och sätter större press på relationer, vilket i sin tur kan öka våld och utsatthet 
för våld.  
 
Bostad först 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för modellen Bostad först ska fortsätta gälla 
i samverkan mellan AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Modellen grundades 
i USA och innebär att hemlösa personer med psykisk ohälsa och annan problematik såsom 
missbruk får ett eget förstahandskontrakt. Syftet är att tryggheten i att ha eget hem ger möjlighet 
till att arbeta med annan problematik som personen eventuellt har. Det ställs inga krav på att 
personen ska genomgå någon typ av behandling eller ta emot andra insatser för att få bostaden. 
Däremot är motivationsarbetet i det integrerade sociala stödet viktigt i sammanhanget.  
 
Uppföljning med AB Bostäder sker varje vår och modellen Bostad först förespråkas från både 
AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett kriterium för att få Bostad först 
utifrån modellen är att personerna inte har skulder till AB bostäder sedan tidigare. 
Förutsättningar att hitta klienter för Bostad först utifrån detta kriterium är svårt, då flertalet inom 
denna målgrupp har skulder sedan tidigare. De flesta kommuner i Sverige har gått ifrån den 
grundläggande modellen från USA, där personen får eget kontrakt omgående, till att personen 
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Analys av hemlöshetskartläggning och uppföljning av 
målområden 
 

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas insatser efter behov. 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 
Den akuta hemlösheten dvs. situation 1 har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. 
Detta trots att befolkningen ökar och vi vet att den strukturella hemlösheten och placeringar i 
skyddat boende ökat. Inom situation 1 redovisas personer som har tillfällig logi såsom 
jourboende, korttidsboende och skyddat boende genom insats beviljad via socialtjänsten. Vid en 
särredovisning av personerna som var placerade i tillfällig logi och på skyddat boende 
(kvinnojour) så har antalet personer inom situation 1 minskat från 31 år 2018, 27 år 2019 till 23 år 
2020. De som är akut hemlösa och som inte har tak över huvudet via socialtjänsten har utifrån 
detta minskat.  
 
Samtliga personer som placerats i skyddat boende är kvinnor. De kvinnor som är på 
kvinnojouren har ofta ett annat boende, men kan för tillfället inte vistas där på grund av 
exempelvis våld i nära relation. Under vecka 36 var det fler på kvinnojouren än vad det varit 2018 
och 2019, vilket påverkar antalet akut hemlösa i Borås Stad.   
Anledningen till ökningen är inte definierad på gruppnivå eftersom det rör sig om ett 
förhållandevis litet antal. Dock uttrycker relationsvåldsenheten generellt sett att många av deras 
placeringar gäller hedersvåld med stora risker för framtida våld. Många nyanlända som kom 2015 
har etablerat sig och levt här ett tag nu. I takt med att personer får mer information och kunskap 
samt att relationsvåldsenheten blivit mer etablerad är det fler som efterfrågar stöd och hjälp i 
samband med hedersvåld. Relationsvåldsenheten har även blivit mer etablerad i samhället i stort, 
att fler känner till enheten och vad man kan få hjälp med, vilket påverkar inflödet av ärenden. 
Covid-19-epidemin är ytterligare något som kan ha gett effekt på att relationsvåldet ökat. 
Kvinnojourer nationellt har uttryckt att mer hemarbete, färre resor, uppsägningar och sämre 
ekonomi påverkar och sätter större press på relationer, vilket i sin tur kan öka våld och utsatthet 
för våld.  
 
Bostad först 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för modellen Bostad först ska fortsätta gälla 
i samverkan mellan AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Modellen grundades 
i USA och innebär att hemlösa personer med psykisk ohälsa och annan problematik såsom 
missbruk får ett eget förstahandskontrakt. Syftet är att tryggheten i att ha eget hem ger möjlighet 
till att arbeta med annan problematik som personen eventuellt har. Det ställs inga krav på att 
personen ska genomgå någon typ av behandling eller ta emot andra insatser för att få bostaden. 
Däremot är motivationsarbetet i det integrerade sociala stödet viktigt i sammanhanget.  
 
Uppföljning med AB Bostäder sker varje vår och modellen Bostad först förespråkas från både 
AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett kriterium för att få Bostad först 
utifrån modellen är att personerna inte har skulder till AB bostäder sedan tidigare. 
Förutsättningar att hitta klienter för Bostad först utifrån detta kriterium är svårt, då flertalet inom 
denna målgrupp har skulder sedan tidigare. De flesta kommuner i Sverige har gått ifrån den 
grundläggande modellen från USA, där personen får eget kontrakt omgående, till att personen 
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först får ett andrahandskontrakt som efter ett eller två år går över i ett eget förstahandskontrakt. 
Dialog om hur Bostad först kan bli mer flexibelt och på så sätt bli mer tillgängligt för fler 
personer i Borås Stad pågår. 
 
Akutboende 
En arbetsgrupp med tjänstepersoner och politiker arbetade under 2018 fram förslag att förändra 
stödboendet Klintesvängs 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Förändringen 
genomfördes 2019. I samband med den förändrade inriktningen av ett antal platser inom 
stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med fokus på förbättrade arbetssätt bland 
annat gällande planering och delaktighet. Sedan boendet enbart har drogfria platser har 
förutsättningarna att hjälpa klienterna till en mer långsiktig boendelösning ökat.  
 
Ytterligare förändringar gällande akutboende gjordes i och med att akutboendet på Badhusgatan 
1A utökade sina öppettider inför sommaren 2019. Numera har akutboendet öppet året runt och 
beläggningen fluktuerar mellan 40 och 65 % under året utan några tydliga årstidsskillnader.  
 
I Socialstyrelsens uppföljningsrapport Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar påtalas vikten 
av att kommuner och landsting tillsammans utvecklar ett uppsökande arbete för att kunna möta 
människor på härbärgen och akutboenden så att de kan komma vidare till ordinarie socialtjänst 
och fortsatta insatser. I linje med detta och i samband med utökade öppettiderna på akutboendet 
Badhusgatan 1A ändrades även regelverket kring användandet av platserna. Det är numera tillåtet 
att tillbringa upp till 10 nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 
10 nätterna uppmanas besökarna att ansöka om hjälp utifrån sin situation. Flertalet av de som 
besöker Badhusgatan har sedan tidigare kontakt med socialtjänsten, främst inom 
Arbetslivsförvaltningen eller Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Behovet bedöms och 
därmed finns möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses 
lämplig. Den politiska ambitionen med det förändrade regelverket och arbetssättet var att det 
skulle ge bättre förutsättningar att stödja personer i akut hemlöshet till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Under 2020 har 24 unika personer beviljats bistånd på akutboendet Badhusgatan 1A. Av dem är 
det fyra som har fortsatt biståndsbeslut på Badhusgatan i oktober månad, ungefär hälften av dem 
har löst sin boendesituation själva, har inte längre någon kontakt och besöker inte längre 
akutboendet. Knappt hälften av dem har beviljats en mer långsiktig kommunal insats. Merparten 
av dem som nyttjar platserna på akutboendet är EU-migranter och personer som varit där längre 
än tio dagar och därmed har ett biståndsbeslut. Flera av dessa har mer än ett biståndsbeslut 
gällande akutboendet på Badhusgatan och i dialog med handläggare framkommer att det är ett 
långsiktigt relationsskapande arbete som skapat möjligheterna till det alternativ som slutligen gett 
en mer långsiktig lösning.  
 
Drygt 75 % av besökarna på Badhusgatan 1A är män. Utifrån synpunkter från kvinnor som kom 
till boendet och som uttryckte en otrygghet är platserna numera fördelade utifrån kön. Av de 
sexton platserna är tio avsatta för män och sex avsatta för kvinnor. Sedan början av november 
månad har dock platserna reducerats till nio varav sex för män och tre för kvinnor. Denna 
anpassning har gjorts utifrån rådande omständigheter på grund av pandemin.  
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Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad 
bostad inför utskrivning.  
 
Situation 2 - institutionsboende 
Antal personer i situation 2 har minskat något i år jämfört med föregående år. En orsak kan vara 
att enkäten förtydligats och att det enbart gäller personer som befinner sig på institution där 
placeringen planeras att avslutas inom tre månader. Flera av de personer som befinner sig på 
institution har en placering som inte kommer att avslutas inom tre månader.      
 
Unga vuxna 
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år och 26-35 år som står för den största delen inom 
situation 2. År 2017 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med 
missbruksproblematik. Under 2018 och 2019 har antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 
år ökat markant jämfört med tidigare år. Flera av de inkomna ansökningarna kommer från unga 
vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika anledningar. Om orsaken är att 
hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om målgruppen synliggjorts och fler 
vet vart de ska vända sig är svårt att veta.  
 
En problematik som är förhållandevis ny är att personer som exempelvis bor på stödboende idag 
inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast enbart behov av 
en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation.  
 
Lars Kaggsgatans stödboende 
Lars Kaggsgatans stödboende är ett internt drogfritt stödboende som startade i oktober 2019. 
Förutom att stödja klienterna i fortsatt drogfrihet arbetar enheten med att stödja klienterna i att 
uppfylla sina mål . Genom stödet stärks klienternas möjligheter till bostad och försörjning. Flera 
av de som varit placerade har fått en egen bostad eller andrahandskontrakt och /eller påbörjat 
studier eller sysselsättning efter det att placeringen avslutats.  
 
Samverkan med Frivården 
Samverkan med Frivården sker kontinuerligt både i individärenden och på gruppnivå. Redan 
2018 öppnades upp för ökad samverkan och rutin för samverkan skulle upprättas. På grund av 
personalbyte inom Frivården, Frivårdens omorganisering och pandemin har arbetet med rutinen 
dragit ut på tiden, men kommer inom kort att börja gälla och implementeras i verksamheterna.  
 
 

Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 
träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Andrahandskontrakt 
Personer med socialt kontrakt, Boendesocialt stöd med andrahandskontrakt eller träningslägenhet 
ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i hemlöshetssituation 3 har haft en nedåtgående trend de 
senaste åren och fortsätter att minska. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i 
oktober 2020 var det 19. Även antalet beviljade andrahandskontrakt med Boendesocialt stöd har 
minskat från 87 i oktober 2016 till 63 i oktober 2020.  
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Personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom myndighetsutövningen.  
Målsättningen för denna typ av insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från 
att insatsen påbörjats. I samband med att boendeprocessen sjösätts och implementeras kommer 
även genomförandeplaner att upprättas för att tydliggöra målsättningen med den boendesociala 
insatsen.  
 
Situation 3 – långsiktig boendelösning 
73 av de 100 personer som 2020 har varit hemlösa i 4 år eller mer är i situation 3 och har ett 
socialt kontrakt eller bor långsiktigt ordnat boende i Borås Stads regi. Dessa personer ser sig 
oftast inte som hemlösa, då de har en bostad som de haft en längre tid. Även om det är en 
lägenhet i andra hand via Borås Stad räknar de ofta bostaden som sin egen. I vissa kommuner, 
såsom exempelvis Malmö Stad har man valt att inte innefatta personer med andrahandskontrakt, 
såsom sociala kontrakt och övergångsbostäder i hemlöshetskartläggningen. Definition av 
hemlöshet är en fråga att fundera ytterligare över i kommande arbete.   
 
Samverkan gällande budget- och skuldrådgivning 
Hösten 2019 påbörjades en utveckling av samverkansformer gällande budget- och 
skuldrådgivning genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. 
Trots att skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte 
godkänner personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller 
försörjningsstöd som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst. Utifrån rådande 
omständigheter kring pandemin har uppföljningsmöte kring samverkansformerna inte 
genomförts då denna text skrivs.  
 
 

Mål område 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.  
 
Vräkningsförebyggande arbete 
I arbetet för att motverka hemlöshet är det vräkningsförebyggande för kvarboende av största vikt. Den 
vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av olika anledningar riskerar att 
vräkas/avhysas från sin bostad. Det kan handla om störningar, betalningsförelägganden, återkommande 
sena inbetalningar av hyra, orosanmälningar från hyresvärdar eller avhysningar. Det inkommer cirka 900 
ärenden per år. De ärenden, ca 150, som enbart gäller betalningsförelägganden där försörjningsenheten 
har ett ärende sedan tidigare förmedlas till Arbetslivsförvaltningen. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande enheten 
redan vid en månads utebliven hyresinbetalning.  
 
Sedan årsskiftet 2019/2020 har budgetanpassningar gjorts på vräkningsförebyggande enheten, vilket 
minskat personalresurserna. Numera arbetar två boendekonsulenter och en samordnare inom enheten.  
Innan anpassningarna sökte vräkningsförebyggande enheten upp samtliga personer i inkomna ärenden 
personligen. Enheten har behövt genomföra prioriteringar i arbetsuppgifterna och numera kontaktas 
enbart unga vuxna mellan 18 och 25 år, barnfamiljer och äldre, 65 år och äldre. Antalet ärenden kan 
variera mycket varje vecka varpå familjer med barn som enbart har umgänge kontaktas då det finns 
utrymme. Utifrån pandemin har även prioriteringar gällande äldre personer skett utifrån rådande riktlinjer.  
 
Coronapandemin har även inverkat på arbetsbelastningen under året. I februari månad inkom många 
ärenden vilket avtog relativt snabbt i mars månad. Under våren upplevs att hyresvärdarna var mer 
generösa med sena inbetalningar av hyran. De skickade själva påminnelser istället för att skicka ärendet 
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direkt till inkassoföretag, vilket skapade ett andrum. Under sommaren var inflödet hanterbart, men i 
september och oktober har fler ärenden än vanligt inkommit och trycket har ökat markant. Cirka 100 
ärenden per månad har inkommit.  
 
Medarbetarna på vräkningsförebyggande enheten upplever att möjligheten att fånga upp den 
nedprioriterade gruppen, 26-64 år minskat betydligt i och med minskade resurser och därmed förändrade 
arbetssättet.  
 

Barnperspektivet 
 
Under 2018 var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 var det 4 
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Fram till och med oktober månad i år var det en familj 
som blivit avhyst. I familjen fanns fyra minderåriga barn.  
 
Eftersom bostaden utgör en väsentlig och viktig del i barns trygghet som påverkar möjligheten till 
en trygg kontext gällande både sociala kontakter och skolgång är det av stor vikt att barnen och 
dess familjer inte blir avhysta från sin bostad. Vräkningsförebyggande enheten arbetar med 
målgruppen och de gånger det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om föräldrarna inte 
medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till Myndighet barn 
och unga som handlägger ärendet utifrån sitt regelverk.  
 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Bostadsförsörjning 
2018 antogs en Översiktsplan som pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, 
infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Utifrån den har Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning arbetats fram vilka antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019.  
 
I dessa två styrdokument står att ”Borås ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 
tillgänglig för alla samt att en blandning av upplåtelseformer inom samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socialekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område.”  
 
I översiktsplanen och de tre tillhörande dokumenten redovisas vilka verktyg som kommunen kan 
använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen, vilka byggmöjligheter som finns i befintliga 
detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Analysen ska fungera som ett 
kunskapsunderlag för byggaktörer och andra som är verksamma. I dokumenten står även 
beskrivet vilket ansvar nämnderna i det sociala klustret har.  
 
I riktlinjerna klargörs att kommunen har ett ansvar för bostäder för vissa särskilda grupper och 
att de kommunala bostadsbolagen ska:  

 Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
 Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
 Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
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Boverket genomför årligen en rapport om hur bostadsförsörjningen i kommunerna ser ut.  
Av 286 kommuner som besvarat enkäten, 2020, är det 74% som svarat att det finns en obalans - 
underskott på bostäder i kommunen som helhet. Borås är en av de 74 procenten.  
Borås uppger även i undersökningen att det finns en obalans gällande de grupper där kommunen 
har ett särskilt ansvar. 
 
I Borås Stads styrdokument finns direktiv kring hur markanvisning ska ske och att det skapar 
förutsättningar för en större mångfald inom ett och samma område då man vid nybyggnation ger 
utrymme även för exempelvis ett antal lägenheter med billigare hyror. Detta skapar i sin tur större 
möjligheter för de särskilda grupper som av ekonomiska och sociala skäl ibland har svårt att få en 
lägenhet.  
 
 
Referensgrupp och samverkansgrupp 
I program mot hemlöshet står att det ska finnas en politiskt sammansatt referensgrupp och en 
samverkansgrupp med representanter från berörda förvaltningar och kommunala fastighetsbolag. 
Grupperna skulle syfta till att uppnå samsyn kring problematik och insatser. Dessa grupper har 
dock inte startats upp.   
 
 
Boendeprocessen 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen. Förändringarna 
innebär att Arbetslivsnämnden får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och 
familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra 
boendesociala stödinsatser i operativt samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden hanterar även fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens 
målgrupp.    
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation. Förändringarna ovan kommer att 
träda i kraft januari 2021. 
 
 

Revidering av program mot hemlöshet i Borås Stad  
Borås Stads program mot hemlöshet gäller till och med år 2020. Revidering av programmet har 
förskjutits och kommer att genomföras under 2021.  
 
Vid revidering av program mot hemlöshet är det önskvärt att ansvarsfördelningen mellan den 
strukturella hemlösheten och hemlöshet för särskilda grupper inom socialtjänsten tydliggörs. I 
nuvarande program mot hemlöshet finns flera goda ambitioner där utveckling och 
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samverkansformer beskrivs. Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft samordningsansvar 
för program och ansvar att driva utvecklingsarbetet framåt. Det har varit möjligt inom det egna 
verksamhetsområdet, men det har funnits svårigheter att driva arbetet då varje nämnd och bolag 
har sin målgrupp att arbeta med och hemlöshetsfrågorna generellt kanske inte står högt i 
prioritet. Vid revidering är det därför viktigt med en tydlighet gällande varje nämnds och 
kommunalt bolags ansvar gällande både den strukturella hemlösheten och den för de särskilda 
grupperna.   
 
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år 
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera 
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan 
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det 
är ett långsiktigt arbete för staden att minska hemlösheten. Därför är ett av förslagen i program 
mot hemlöshet att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då 
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i 
april månad.    
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april månad.    
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§ 66 Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna komplettering till hemlöshetskartläggning 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Vid Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-17, fick Individ- och familjeomsorgs-
nämnden i uppdrag att särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat 
till arbetet med Sociala bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. 

 

Metod 

Den årliga undersökningen av hemlöshet i Borås Stad utgår från Socialtjänstens 
ansvarsområde. Enkäter skickas till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen för att 
uppmärksamma personer i hemlös situation inom socialtjänstens alla 
målgrupper. Analys av inkomna uppgifter sker bland annat i samverkan med 
medarbetare från Vård- och äldreförvaltningen för att gruppen äldre ska 
omhändertas i analysen.  

 

Resultat 

I 2020 års undersökning registrerades totalt 26 personer över 65 år. 22 av dem 
uppgavs vara inom situation 3, det vill säga långsiktiga genom kommunen 
ordnade boendelösningar såsom socialt andrahandskontrakt och 
träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och Badhusgatan 1B för 
personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av boende. 

 

Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Någon djupare 
presentation av dem, deras personliga och ekonomiska förhållanden kan inte 
göras på grund av huvudregeln gällande sekretess i statistikverksamhet (24 kap. 
8 § första stycket OSL). 

 

Av de 22 personer i situation 3 kan konstateras att 20 är män, flertalet är 
ensamstående och svenskfödda. Faktorer som bidragit till hemlösheten uppges 
för flertalet vara en kombination av vräkning på grund av obetald 
hyra/störningar/annan vräkningsgrundform och någon form av 
missbruksproblematik. 19 av personerna har varit i hemlöshetssituation under 4 
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år eller längre. Enbart 1 person har varit hemlös under 1 år. Samtliga har stöd 
och hjälp genom flera kommunala insatser.  

 

Strukturell hemlöshet 

Eftersom undersökningen fokuserar på socialtjänstens målgrupper finns flera 
hemlösa grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan 
vara grupper som är hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och 
inte främst utifrån en social problematik. Exempel på sådana grupper kan vara 
separerade, unga vuxna, men också äldre som inte har kontakt med 
socialtjänsten eller som erbjudits stöd men som tackat nej.  

 

Äldre prioriteras fortsatt i det förebyggande arbetet kring avhysningar och då 
äldre personer stannar över natt på Badhusgatan1A (Härbärget), uppmuntras de 
att söka hjälp och stöd för sin situation.  

 

Vård- och äldreförvaltningen har uppmärksammat en typ av strukturell 
hemlöshet då kontakt skett med ett antal äldre med vårdbehov. De äldre har 
bott i trångboddhet tillsammans med familj eller andra personer. 
Förutsättningarna för att flytta till eget boende har varit liten och 
komplikationer i stödet kan uppstå utifrån vårdpersonalens arbetsmiljö i det 
specifika ärendet.   

I ovanstående exempel handlar det om bostadsmarknaden i stort gällande både 
tillgång till lägenheter och de ekonomiska förutsättningar personen har, men det 
kan även handla om kulturella skillnader. I många andra länder bor och lever 
generationer tillsammans på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige idag.  

 

Utifrån den strukturella hemlösheten är den översiktsplan och dokument 
gällande bostadsförsörjningen som antogs i Kommunfullmäktige 2019 viktiga. 
Där finns exempelvis särskilt fokus på trygghetsbostäder.  

 

Boendeuppdraget 

I januari 2021 övertog Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvaret för att 
utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 
Målgruppen för insatsen socialt kontrakt/boendesocial insats med 
andrahandskontrakt är de grupper som har speciella svårigheter att på egen 
hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt utsatt 
grupp med behov av insatser från socialtjänsten. 
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år eller längre. Enbart 1 person har varit hemlös under 1 år. Samtliga har stöd 
och hjälp genom flera kommunala insatser.  

 

Strukturell hemlöshet 

Eftersom undersökningen fokuserar på socialtjänstens målgrupper finns flera 
hemlösa grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan 
vara grupper som är hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och 
inte främst utifrån en social problematik. Exempel på sådana grupper kan vara 
separerade, unga vuxna, men också äldre som inte har kontakt med 
socialtjänsten eller som erbjudits stöd men som tackat nej.  

 

Äldre prioriteras fortsatt i det förebyggande arbetet kring avhysningar och då 
äldre personer stannar över natt på Badhusgatan1A (Härbärget), uppmuntras de 
att söka hjälp och stöd för sin situation.  

 

Vård- och äldreförvaltningen har uppmärksammat en typ av strukturell 
hemlöshet då kontakt skett med ett antal äldre med vårdbehov. De äldre har 
bott i trångboddhet tillsammans med familj eller andra personer. 
Förutsättningarna för att flytta till eget boende har varit liten och 
komplikationer i stödet kan uppstå utifrån vårdpersonalens arbetsmiljö i det 
specifika ärendet.   

I ovanstående exempel handlar det om bostadsmarknaden i stort gällande både 
tillgång till lägenheter och de ekonomiska förutsättningar personen har, men det 
kan även handla om kulturella skillnader. I många andra länder bor och lever 
generationer tillsammans på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige idag.  

 

Utifrån den strukturella hemlösheten är den översiktsplan och dokument 
gällande bostadsförsörjningen som antogs i Kommunfullmäktige 2019 viktiga. 
Där finns exempelvis särskilt fokus på trygghetsbostäder.  

 

Boendeuppdraget 

I januari 2021 övertog Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvaret för att 
utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 
Målgruppen för insatsen socialt kontrakt/boendesocial insats med 
andrahandskontrakt är de grupper som har speciella svårigheter att på egen 
hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt utsatt 
grupp med behov av insatser från socialtjänsten. 
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Hittills kan konstateras att antalet samtal ökar för varje månad och att flertalet 
som tar kontakt inte innefattas i målgruppen. I dagsläget är det sju pågående 
ärenden där personerna är 65 år eller äldre. Några slutsatser kring dessa ärenden 
kan inte dras i dagsläget. Att det blivit ”en väg in” för alla som ansöker om stöd 
med boende finns nu en större möjlighet till en helhetsbild och att följa 
ärendena statistiskt över tid. Detta ger ett kunskapsunderlag i resonemang och 
analys i kommande hemlöshetskartläggning.     
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Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - 
Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns.     

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande.  

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.  

          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya processen har lett till att det 
blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med 
Borås stads förvaltningar kring andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. 
Nämnderna och förvaltningarna får på detta vis en bättre helhetsbild av 
behovet och hanteringen av sociala kontrakt.  
 

Nr 32
Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - 
Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala 
bostäder 

2022-03-07 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - 
Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns.     

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande.  

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.  

          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya processen har lett till att det 
blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med 
Borås stads förvaltningar kring andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. 
Nämnderna och förvaltningarna får på detta vis en bättre helhetsbild av 
behovet och hanteringen av sociala kontrakt.  
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Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen. 
 
 
   

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in 
samma uppföljning. Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya 
processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 

Antalet beviljade sociala kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och 
antalet verkställda kontrakt uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar 
kontinuerligt. Innan Individ-och familjeomsorgsnämnden tog över alla 
ansökningar så var det totalt 92 beviljade sociala kontrakt. 

Nämnderna trycker på att målgruppen som ansöker om ett socialt kontrakt 
oftast har en komplex problematik, att det är svårt att få ett förstahandskontrakt 
även om hyresgästen har varit skötsam, och att behovet av differentierade hyror 
är stort.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 
2. Uppföljning av boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - 
Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns.          

Kommunstyrelsen ges uppdraget att vara en part i arbetet med sociala 
boendefrågor.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya processen har lett till att det 
blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med 
Borås stads förvaltningar kring andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. 
Nämnderna och förvaltningarna får på detta vis en bättre helhetsbild av 
behovet och hanteringen av sociala kontrakt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen. 
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Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Samordningsansvaret för sociala boendefrågor har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. För att kunna arbeta med frågor som rör hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden är det viktigt att skaffa sig en god 
överblick och god kännedom om bostadssituationen och situationen för 
människorna i kommunen. Socialstyrelsen publicerade i september 2021 en 
rapport ” Förebygga och motverka hemlöshet Analys och förslag för fortsatt 
arbete inom socialtjänsten” där den redovisar fungerande arbetssätt från 
kommuner runt om i Sverige. Där framhålls vikten av ett gott samarbete mellan 
socialtjänst och samhällsplaneringen samt vikten av stöd från 
kommunledningen. Kommunstyrelsen har en viktig roll i hemlöshetsarbetet 
och föreslås därför få ett ansvar att vara en part i arbetet med sociala 
boendefrågor. Som en följd av detta beslut kommer Kommunstyrelsen 
reglemente revideras. 

 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in 
samma uppföljning. Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya 
processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 

Antalet beviljade sociala kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och 
antalet verkställda kontrakt uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar 
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Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av 
Kommunfullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till 
Kommunfullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med 
arbetet och därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning.  

Bakgrunden till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det 
behövdes göra en uppföljning av implementering av den nya processen då det 
bland annat behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i 
processen. Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och 
bli berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar.  
 
Samordningsansvaret för sociala boendefrågor har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. För att kunna arbeta med frågor som rör hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden är det viktigt att skaffa sig en god 
överblick och god kännedom om bostadssituationen och situationen för 
människorna i kommunen. Socialstyrelsen publicerade i september 2021 en 
rapport ” Förebygga och motverka hemlöshet Analys och förslag för fortsatt 
arbete inom socialtjänsten” där den redovisar fungerande arbetssätt från 
kommuner runt om i Sverige. Där framhålls vikten av ett gott samarbete mellan 
socialtjänst och samhällsplaneringen samt vikten av stöd från 
kommunledningen. Kommunstyrelsen har en viktig roll i hemlöshetsarbetet 
och föreslås därför få ett ansvar att vara en part i arbetet med sociala 
boendefrågor. Som en följd av detta beslut kommer Kommunstyrelsen 
reglemente revideras. 

 
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in 
samma uppföljning. Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya 
processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 

Antalet beviljade sociala kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och 
antalet verkställda kontrakt uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar 
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kontinuerligt. Innan Individ-och familjeomsorgsnämnden tog över alla 
ansökningar så var det totalt 92 beviljade sociala kontrakt. 

Nämnderna trycker på att målgruppen som ansöker om ett socialt kontrakt 
oftast har en komplex problematik, att det är svårt att få ett förstahandskontrakt 
även om hyresgästen har varit skötsam, och att behovet av differentierade hyror 
är stort.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 
2. Uppföljning av boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr ALN 2021-00121 1.1.3.1 

Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr ALN 2021-00121 1.1.3.1 

Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033- 35 33 98 
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Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.                

Ärendet i sin helhet 
Under 2020 förbereddes det förändrade arbetssättet och rutiner togs fram. 
Förändringen utifrån reglementet genomfördes fullt ut 1 februari 2021. 23 
ärenden med Sociala kontrakt flyttades över från Arbetslivsnämnden och i 
februari var det totala antalet socialkontrakt samt boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 92 st. Under våren var det en markant ökning av 
förfrågningar och ansökningar om sociala kontrakt. Perioden februari- 
september fick Individ- och familjeomsorgsnämnden in 216 
förfrågningar/ansökningar. Majoriteten har hanterats genom att hänvisa vidare 
till andra lösningar men antalet utredningar har varit betydande. Målsättningen 
initialt i kontakten är att försöka kunna vägleda till ett eget kontrakt alternativt 
möjlighet att bo kvar i eventuellt befintligt boende. Antalet beviljade sociala 
kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och antalet verkställda kontrakt 
uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar kontinuerligt. Det finns även ett 
antal icke verkställda beslut som efterhand verkställs. 

Den nya processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 
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Målgrupp och bedömning av behovet 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har 
ett ärende inom det sociala klustret och samtidigt har en boendeproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet för vuxna har varit 
fokuserade på personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har 
nu även fått ett fokus för de personer där boendeproblematiken ibland är den 
största och övervägande problematiken. Vissa personer tillhör dessa tidigare 
mer uttalade målgrupper, men en stor del hamnar även utanför. Många ärenden 

Inkommer via personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom 
socialtjänsten, men de har en omfattande och komplex problematik såsom låg 
inkomst, skuldrådgivning, kuratorssamtal och/ eller stöd via sjukvården.  

Bostadsbolagen har tydliga kriterier för vad som inte är accepterat när man 
söker ett förstahandskontrakt. Hyresskulder, övriga skulder, 
betalningsanmärkningar, tidigare historia av sanitär olägenhet och störningar 
medför att den sökande inte accepteras som hyresgäst.  

Behov som uppstår i samband med brand i lägenhet, avvaktan på 
bostadsanpassning, vräkning från bostadsrätt och bostadsbehov i samband med 
att en person med avvisningsbeslut ska få sitt behov omhändertaget av 
Migrationsverket är exempel på sådant som kräver speciallösningar under en 
kortare och ibland längre period. 

Knappt 10 personer har hänvisats från Vård och äldreförvaltningen och mycket 
få personer från Sociala omsorgsförvaltningen. 

Det finns ingen tydlig juridisk vägledning för att avgöra vilka som ska tillhöra 
målgruppen. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för 
att bevilja boende med socialtjänstlagens om grund väldigt strikta. 
Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen vuxen 
myndighet har skapat en tillämpningsmodell få en likvärdig nivå för 
bedömningarna. Än så länge är uppdraget relativt nytt, samverkan och 
kunskapen över förvaltningsgränserna och när fler ansökningar inkommer 
skapas en tillämpningsmodell för rättstolkningen.  

Det återstår fortfarande ett utvecklingsarbete att hitta nivå. Socialt ansvarig 
samordnare är inkopplad avseende rättsläget. 

Erfarenheter av arbetsprocessen kring sociala kontrakt 
Inledningsvis fanns en del utmaningar i arbetsprocessen som stegvis har kunnat 
lösas. Det identifierades ett behov av dels en jourlägenhet för akuta och 
tillfälliga lösningar samt en lägenhet att använda i de fall den hemlöse hade 
misstänkt eller konstaterad Covid eller liknande mycket smittsam sjukdom.  

Om dessa behov ökar krävs troligen ytterligare 1- 2 lägenheter för denna form 
av tillfälliga lösningar. Rutinerna mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen behöver ytterligare ses över för att bli ännu 
effektivare. Det alla är överens om är att det är betydligt tydligare vart personer 
med behov av bostad ska hänvisas. 
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Målgrupp och bedömning av behovet 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har 
ett ärende inom det sociala klustret och samtidigt har en boendeproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet för vuxna har varit 
fokuserade på personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har 
nu även fått ett fokus för de personer där boendeproblematiken ibland är den 
största och övervägande problematiken. Vissa personer tillhör dessa tidigare 
mer uttalade målgrupper, men en stor del hamnar även utanför. Många ärenden 

Inkommer via personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom 
socialtjänsten, men de har en omfattande och komplex problematik såsom låg 
inkomst, skuldrådgivning, kuratorssamtal och/ eller stöd via sjukvården.  

Bostadsbolagen har tydliga kriterier för vad som inte är accepterat när man 
söker ett förstahandskontrakt. Hyresskulder, övriga skulder, 
betalningsanmärkningar, tidigare historia av sanitär olägenhet och störningar 
medför att den sökande inte accepteras som hyresgäst.  

Behov som uppstår i samband med brand i lägenhet, avvaktan på 
bostadsanpassning, vräkning från bostadsrätt och bostadsbehov i samband med 
att en person med avvisningsbeslut ska få sitt behov omhändertaget av 
Migrationsverket är exempel på sådant som kräver speciallösningar under en 
kortare och ibland längre period. 

Knappt 10 personer har hänvisats från Vård och äldreförvaltningen och mycket 
få personer från Sociala omsorgsförvaltningen. 

Det finns ingen tydlig juridisk vägledning för att avgöra vilka som ska tillhöra 
målgruppen. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för 
att bevilja boende med socialtjänstlagens om grund väldigt strikta. 
Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen vuxen 
myndighet har skapat en tillämpningsmodell få en likvärdig nivå för 
bedömningarna. Än så länge är uppdraget relativt nytt, samverkan och 
kunskapen över förvaltningsgränserna och när fler ansökningar inkommer 
skapas en tillämpningsmodell för rättstolkningen.  

Det återstår fortfarande ett utvecklingsarbete att hitta nivå. Socialt ansvarig 
samordnare är inkopplad avseende rättsläget. 

Erfarenheter av arbetsprocessen kring sociala kontrakt 
Inledningsvis fanns en del utmaningar i arbetsprocessen som stegvis har kunnat 
lösas. Det identifierades ett behov av dels en jourlägenhet för akuta och 
tillfälliga lösningar samt en lägenhet att använda i de fall den hemlöse hade 
misstänkt eller konstaterad Covid eller liknande mycket smittsam sjukdom.  

Om dessa behov ökar krävs troligen ytterligare 1- 2 lägenheter för denna form 
av tillfälliga lösningar. Rutinerna mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen behöver ytterligare ses över för att bli ännu 
effektivare. Det alla är överens om är att det är betydligt tydligare vart personer 
med behov av bostad ska hänvisas. 
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Arbetslivsförvaltningen har en lägenhetsbank men ibland uppstår specifika 
behov som gör att lägenheterna i banken inte räcker till. För att ta exempel kan 
det röra sig om en ungdom där det är olämpligt att bo i de bostadsområden där 
det finns lägenheter i banken. Ett annat kan vara personer som behöver viss 
anpassning innan inflytt och ett tredje kan vara en stor familj där det krävs en 
lägenhet med många rum.. Vanligtvis går det relativt fort att erbjuda en lägenhet 
men i vissa fall kan det ta upp till ca 2 månader då behoven är komplexa och 
det inte finns en lägenhet som matchar behovet i lägenhetsbanken.  

Hyrorna hanteras numera genom att autogirering av hyran läggs in på varje 
hyresgäst. Något som ännu enbart lett till effektivisering och inga andra 
negativa effekter. Hyresgästerna gör nu även felanmälningar direkt till 
bostadsbolaget i syfte att öka det egna ansvaret och förbereda för ett 
förstahandskontrakt. Dessa förändringar behöver även följas under en lite 
längre tid. 

Finns ett fortsatt behov av en särskild arbetsgrupp kring komplexa ärenden? 
Tidigare fanns en särskild arbetsgrupp där verksamhetschefer möttes för att 
lösa komplexa boendebehov. Arbetsgruppen hade benämningen ”spetsgrupp”. 
Samtliga förvaltningar inom det sociala klustret är idag överens om att detta 
behov inte längre finns utan är löst i och med den nya boendeprocessen. Ibland 
sammankallas verksamhetscheferna på liknande sätt som tidigare men då 
handlar det ofta om någon helt ny målgrupp där det finns ett behov av samråd 
kring hantering. 

Tillgången på andrahandsbostäder i olika områden 
Under 2021 har den geografiska variationen ökat något. Fortfarande finns en 
överrepresentation i områden där det finns låga hyror so t.ex. Norrby  och 
Hässleholmen/Hulta. Den geografiska variationen behöver öka. Det behöver 
troligen även finnas en tillgång till lägenheter som är belägna avsides och 
möjligen även former av Kategoriboende. Vissa lägenheter som är särskilt 
tillgänglighetsanpassade kommer även att krävas. För att utveckla detta krävs ett 
fortsatt samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. 

Risk för inlåsning i ett socialt kontrakt 
Det går att se en stor risk för att personer inte kommer vidare från sitt 
andrahandskontrakt till att få ett förstahandskontrakt. Personer som har socialt 
kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en individuell 
plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom 
myndighetsutövningen. Målsättningen är att personen ska få eget kontrakt inom 
ett år från att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner 
inte att hyresgästen får eget kontrakt även om hen varit skötsam och betalat 
sina hyror. För bostadsbolaget är formen med andrahandskontrakt en 
ekonomiskt trygg lösning och även en garant vid övriga störningar vilket kan 
motverka att hyresgästen får skriva eget kontrakt. Personen blir då ofta kvar en 
längre tid med ett socialt andrahandskontrakt trots att personen hade kunnat ha 
en egen lägenhet. 
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Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya 
sociala andrahandskontrakt är större än utflödet vilket kommer att medföra att 
antalet sociala kontrakt stegvis kommer att öka. I dagsläget har ett arbete 
påbörjats för att upprätta genomförandeplaner och därmed även tydliggöra 
målsättningen med den boendesociala insatsen. Fortsatt dialog med 
bostadsbolagen krävs för att se om det finns möjlighet att öka antalet som får 
eget förstahandskontrakt. 

En problematik är även hyresnivåerna. Många har inte möjlighet att ta ett 
förstahandskontrakt och även ibland svårighet att ta vilka sociala kontrakt som 
helst utifrån att hyresnivåerna är så pass höga att de inte klarar denna. Behovet 
av differentierade hyror är stor. 

Kostnadsutveckling utifrån den nya boendeprocessen 
Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen ser inga ökade kostnader. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen kan se ökade kostnader utifrån att antalet 
ansökningar och utredningar har tilltagit men även antalet personer med 
boendesociala insatser och andrahandskontrakt vilket kräver ökade insatser för 
fler än tidigare. 

Brukarnas upplevelse av boendeprocessen 
Denna aspekt är inte särskilt undersökt i denna uppföljning. Fler att få 
vägledning och fler har kunnat få sitt behov utrett och prövat jämfört med 
tidigare vilket borde påverkat upplevelsen men detta återstår att följa upp i 
kommande uppföljningar. 

Barnperspektivet och barnrättsfrågor i boendeprocessen 
Barnperspektivet tas med och vägs in i samtliga utredningar som rör behov av 
en bostad/andrahandsboende.                              

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 
Förvaltningschef 
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Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya 
sociala andrahandskontrakt är större än utflödet vilket kommer att medföra att 
antalet sociala kontrakt stegvis kommer att öka. I dagsläget har ett arbete 
påbörjats för att upprätta genomförandeplaner och därmed även tydliggöra 
målsättningen med den boendesociala insatsen. Fortsatt dialog med 
bostadsbolagen krävs för att se om det finns möjlighet att öka antalet som får 
eget förstahandskontrakt. 

En problematik är även hyresnivåerna. Många har inte möjlighet att ta ett 
förstahandskontrakt och även ibland svårighet att ta vilka sociala kontrakt som 
helst utifrån att hyresnivåerna är så pass höga att de inte klarar denna. Behovet 
av differentierade hyror är stor. 

Kostnadsutveckling utifrån den nya boendeprocessen 
Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen ser inga ökade kostnader. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen kan se ökade kostnader utifrån att antalet 
ansökningar och utredningar har tilltagit men även antalet personer med 
boendesociala insatser och andrahandskontrakt vilket kräver ökade insatser för 
fler än tidigare. 

Brukarnas upplevelse av boendeprocessen 
Denna aspekt är inte särskilt undersökt i denna uppföljning. Fler att få 
vägledning och fler har kunnat få sitt behov utrett och prövat jämfört med 
tidigare vilket borde påverkat upplevelsen men detta återstår att följa upp i 
kommande uppföljningar. 

Barnperspektivet och barnrättsfrågor i boendeprocessen 
Barnperspektivet tas med och vägs in i samtliga utredningar som rör behov av 
en bostad/andrahandsboende.                              

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr ALN 2021-00121 1.1.3.1 

Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  
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501 80 Borås 
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Österlånggatan 72 
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boras.se 
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arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.                

Ärendet i sin helhet 
Under 2020 förbereddes det förändrade arbetssättet och rutiner togs fram. 
Förändringen utifrån reglementet genomfördes fullt ut 1 februari 2021. 23 
ärenden med Sociala kontrakt flyttades över från Arbetslivsnämnden och i 
februari var det totala antalet socialkontrakt samt boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 92 st. Under våren var det en markant ökning av 
förfrågningar och ansökningar om sociala kontrakt. Perioden februari- 
september fick Individ- och familjeomsorgsnämnden in 216 
förfrågningar/ansökningar. Majoriteten har hanterats genom att hänvisa vidare 
till andra lösningar men antalet utredningar har varit betydande. Målsättningen 
initialt i kontakten är att försöka kunna vägleda till ett eget kontrakt alternativt 
möjlighet att bo kvar i eventuellt befintligt boende. Antalet beviljade sociala 
kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och antalet verkställda kontrakt 
uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar kontinuerligt. Det finns även ett 
antal icke verkställda beslut som efterhand verkställs. 

Den nya processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 
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Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen och översända den till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden reglementen som 
berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.                

Ärendet i sin helhet 
Under 2020 förbereddes det förändrade arbetssättet och rutiner togs fram. 
Förändringen utifrån reglementet genomfördes fullt ut 1 februari 2021. 23 
ärenden med Sociala kontrakt flyttades över från Arbetslivsnämnden och i 
februari var det totala antalet socialkontrakt samt boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 92 st. Under våren var det en markant ökning av 
förfrågningar och ansökningar om sociala kontrakt. Perioden februari- 
september fick Individ- och familjeomsorgsnämnden in 216 
förfrågningar/ansökningar. Majoriteten har hanterats genom att hänvisa vidare 
till andra lösningar men antalet utredningar har varit betydande. Målsättningen 
initialt i kontakten är att försöka kunna vägleda till ett eget kontrakt alternativt 
möjlighet att bo kvar i eventuellt befintligt boende. Antalet beviljade sociala 
kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och antalet verkställda kontrakt 
uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar kontinuerligt. Det finns även ett 
antal icke verkställda beslut som efterhand verkställs. 

Den nya processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 
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Målgrupp och bedömning av behovet 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har 
ett ärende inom det sociala klustret och samtidigt har en boendeproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet för vuxna har varit 
fokuserade på personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har 
nu även fått ett fokus för de personer där boendeproblematiken ibland är den 
största och övervägande problematiken. Vissa personer tillhör dessa tidigare 
mer uttalade målgrupper, men en stor del hamnar även utanför. Många ärenden 

Inkommer via personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom 
socialtjänsten, men de har en omfattande och komplex problematik såsom låg 
inkomst, skuldrådgivning, kuratorssamtal och/ eller stöd via sjukvården.  

Bostadsbolagen har tydliga kriterier för vad som inte är accepterat när man 
söker ett förstahandskontrakt. Hyresskulder, övriga skulder, 
betalningsanmärkningar, tidigare historia av sanitär olägenhet och störningar 
medför att den sökande inte accepteras som hyresgäst.  

Behov som uppstår i samband med brand i lägenhet, avvaktan på 
bostadsanpassning, vräkning från bostadsrätt och bostadsbehov i samband med 
att en person med avvisningsbeslut ska få sitt behov omhändertaget av 
Migrationsverket är exempel på sådant som kräver speciallösningar under en 
kortare och ibland längre period. 

Knappt 10 personer har hänvisats från Vård och äldreförvaltningen och mycket 
få personer från Sociala omsorgsförvaltningen. 

Det finns ingen tydlig juridisk vägledning för att avgöra vilka som ska tillhöra 
målgruppen. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för 
att bevilja boende med socialtjänstlagens om grund väldigt strikta. 
Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen vuxen 
myndighet har skapat en tillämpningsmodell få en likvärdig nivå för 
bedömningarna. Än så länge är uppdraget relativt nytt, samverkan och 
kunskapen över förvaltningsgränserna och när fler ansökningar inkommer 
skapas en tillämpningsmodell för rättstolkningen.  

Det återstår fortfarande ett utvecklingsarbete att hitta nivå. Socialt ansvarig 
samordnare är inkopplad avseende rättsläget. 

Erfarenheter av arbetsprocessen kring sociala kontrakt 
Inledningsvis fanns en del utmaningar i arbetsprocessen som stegvis har kunnat 
lösas. Det identifierades ett behov av dels en jourlägenhet för akuta och 
tillfälliga lösningar samt en lägenhet att använda i de fall den hemlöse hade 
misstänkt eller konstaterad Covid eller liknande mycket smittsam sjukdom.  

Om dessa behov ökar krävs troligen ytterligare 1- 2 lägenheter för denna form 
av tillfälliga lösningar. Rutinerna mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen behöver ytterligare ses över för att bli ännu 
effektivare. Det alla är överens om är att det är betydligt tydligare vart personer 
med behov av bostad ska hänvisas. 
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Arbetslivsförvaltningen har en lägenhetsbank men ibland uppstår specifika 
behov som gör att lägenheterna i banken inte räcker till. För att ta exempel kan 
det röra sig om en ungdom där det är olämpligt att bo i de bostadsområden där 
det finns lägenheter i banken. Ett annat kan vara personer som behöver viss 
anpassning innan inflytt och ett tredje kan vara en stor familj där det krävs en 
lägenhet med många rum.. Vanligtvis går det relativt fort att erbjuda en lägenhet 
men i vissa fall kan det ta upp till ca 2 månader då behoven är komplexa och 
det inte finns en lägenhet som matchar behovet i lägenhetsbanken.  

Hyrorna hanteras numera genom att autogirering av hyran läggs in på varje 
hyresgäst. Något som ännu enbart lett till effektivisering och inga andra 
negativa effekter. Hyresgästerna gör nu även felanmälningar direkt till 
bostadsbolaget i syfte att öka det egna ansvaret och förbereda för ett 
förstahandskontrakt. Dessa förändringar behöver även följas under en lite 
längre tid. 

Finns ett fortsatt behov av en särskild arbetsgrupp kring komplexa ärenden? 
Tidigare fanns en särskild arbetsgrupp där verksamhetschefer möttes för att 
lösa komplexa boendebehov. Arbetsgruppen hade benämningen ”spetsgrupp”. 
Samtliga förvaltningar inom det sociala klustret är idag överens om att detta 
behov inte längre finns utan är löst i och med den nya boendeprocessen. Ibland 
sammankallas verksamhetscheferna på liknande sätt som tidigare men då 
handlar det ofta om någon helt ny målgrupp där det finns ett behov av samråd 
kring hantering. 

Tillgången på andrahandsbostäder i olika områden 
Under 2021 har den geografiska variationen ökat något. Fortfarande finns en 
överrepresentation i områden där det finns låga hyror so t.ex. Norrby  och 
Hässleholmen/Hulta. Den geografiska variationen behöver öka. Det behöver 
troligen även finnas en tillgång till lägenheter som är belägna avsides och 
möjligen även former av Kategoriboende. Vissa lägenheter som är särskilt 
tillgänglighetsanpassade kommer även att krävas. För att utveckla detta krävs ett 
fortsatt samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. 

Risk för inlåsning i ett socialt kontrakt 
Det går att se en stor risk för att personer inte kommer vidare från sitt 
andrahandskontrakt till att få ett förstahandskontrakt. Personer som har socialt 
kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en individuell 
plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom 
myndighetsutövningen. Målsättningen är att personen ska få eget kontrakt inom 
ett år från att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner 
inte att hyresgästen får eget kontrakt även om hen varit skötsam och betalat 
sina hyror. För bostadsbolaget är formen med andrahandskontrakt en 
ekonomiskt trygg lösning och även en garant vid övriga störningar vilket kan 
motverka att hyresgästen får skriva eget kontrakt. Personen blir då ofta kvar en 
längre tid med ett socialt andrahandskontrakt trots att personen hade kunnat ha 
en egen lägenhet. 
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Arbetslivsförvaltningen har en lägenhetsbank men ibland uppstår specifika 
behov som gör att lägenheterna i banken inte räcker till. För att ta exempel kan 
det röra sig om en ungdom där det är olämpligt att bo i de bostadsområden där 
det finns lägenheter i banken. Ett annat kan vara personer som behöver viss 
anpassning innan inflytt och ett tredje kan vara en stor familj där det krävs en 
lägenhet med många rum.. Vanligtvis går det relativt fort att erbjuda en lägenhet 
men i vissa fall kan det ta upp till ca 2 månader då behoven är komplexa och 
det inte finns en lägenhet som matchar behovet i lägenhetsbanken.  

Hyrorna hanteras numera genom att autogirering av hyran läggs in på varje 
hyresgäst. Något som ännu enbart lett till effektivisering och inga andra 
negativa effekter. Hyresgästerna gör nu även felanmälningar direkt till 
bostadsbolaget i syfte att öka det egna ansvaret och förbereda för ett 
förstahandskontrakt. Dessa förändringar behöver även följas under en lite 
längre tid. 

Finns ett fortsatt behov av en särskild arbetsgrupp kring komplexa ärenden? 
Tidigare fanns en särskild arbetsgrupp där verksamhetschefer möttes för att 
lösa komplexa boendebehov. Arbetsgruppen hade benämningen ”spetsgrupp”. 
Samtliga förvaltningar inom det sociala klustret är idag överens om att detta 
behov inte längre finns utan är löst i och med den nya boendeprocessen. Ibland 
sammankallas verksamhetscheferna på liknande sätt som tidigare men då 
handlar det ofta om någon helt ny målgrupp där det finns ett behov av samråd 
kring hantering. 

Tillgången på andrahandsbostäder i olika områden 
Under 2021 har den geografiska variationen ökat något. Fortfarande finns en 
överrepresentation i områden där det finns låga hyror so t.ex. Norrby  och 
Hässleholmen/Hulta. Den geografiska variationen behöver öka. Det behöver 
troligen även finnas en tillgång till lägenheter som är belägna avsides och 
möjligen även former av Kategoriboende. Vissa lägenheter som är särskilt 
tillgänglighetsanpassade kommer även att krävas. För att utveckla detta krävs ett 
fortsatt samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. 

Risk för inlåsning i ett socialt kontrakt 
Det går att se en stor risk för att personer inte kommer vidare från sitt 
andrahandskontrakt till att få ett förstahandskontrakt. Personer som har socialt 
kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en individuell 
plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom 
myndighetsutövningen. Målsättningen är att personen ska få eget kontrakt inom 
ett år från att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner 
inte att hyresgästen får eget kontrakt även om hen varit skötsam och betalat 
sina hyror. För bostadsbolaget är formen med andrahandskontrakt en 
ekonomiskt trygg lösning och även en garant vid övriga störningar vilket kan 
motverka att hyresgästen får skriva eget kontrakt. Personen blir då ofta kvar en 
längre tid med ett socialt andrahandskontrakt trots att personen hade kunnat ha 
en egen lägenhet. 
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Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya 
sociala andrahandskontrakt är större än utflödet vilket kommer att medföra att 
antalet sociala kontrakt stegvis kommer att öka. I dagsläget har ett arbete 
påbörjats för att upprätta genomförandeplaner och därmed även tydliggöra 
målsättningen med den boendesociala insatsen. Fortsatt dialog med 
bostadsbolagen krävs för att se om det finns möjlighet att öka antalet som får 
eget förstahandskontrakt. 

En problematik är även hyresnivåerna. Många har inte möjlighet att ta ett 
förstahandskontrakt och även ibland svårighet att ta vilka sociala kontrakt som 
helst utifrån att hyresnivåerna är så pass höga att de inte klarar denna. Behovet 
av differentierade hyror är stor. 

Kostnadsutveckling utifrån den nya boendeprocessen 
Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen ser inga ökade kostnader. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen kan se ökade kostnader utifrån att antalet 
ansökningar och utredningar har tilltagit men även antalet personer med 
boendesociala insatser och andrahandskontrakt vilket kräver ökade insatser för 
fler än tidigare. 

Brukarnas upplevelse av boendeprocessen 
Denna aspekt är inte särskilt undersökt i denna uppföljning. Fler att få 
vägledning och fler har kunnat få sitt behov utrett och prövat jämfört med 
tidigare vilket borde påverkat upplevelsen men detta återstår att följa upp i 
kommande uppföljningar. 

Barnperspektivet och barnrättsfrågor i boendeprocessen 
Barnperspektivet tas med och vägs in i samtliga utredningar som rör behov av 
en bostad/andrahandsboende.                              

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 
Förvaltningschef 
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§ 6 Dnr IFON 2021-00198 3.7.3.25 

Uppföljning av boendeprocessen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
boendeprocessen och lägga denna till handlingarna samt översända denna till 
kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 

Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen 
som berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Den nya boendeprocessen fungerar i stort väl och 
har inneburit att fler har kunnat få en tydlig väg in i Borås stad när det gäller att 
få vägledning och utredning kring behovet av ett socialt andrahandsboende. 
Det återstår flera områden att arbeta vidare såsom att öka möjligheten att direkt 
få ett förstahandskontrakt, att hyresgästen övertar andrahandskontraktet samt 
att tydliggöra grunderna för att beviljas ett socialt andrahandskontrakt. På dessa 
områden behövs förändringar i annat fall kommer detta att medföra en stegvis 
ökning av sociala kontrakt.  
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§ 6 Dnr IFON 2021-00198 3.7.3.25 

Uppföljning av boendeprocessen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
boendeprocessen och lägga denna till handlingarna samt översända denna till 
kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 

Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen 
som berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Den nya boendeprocessen fungerar i stort väl och 
har inneburit att fler har kunnat få en tydlig väg in i Borås stad när det gäller att 
få vägledning och utredning kring behovet av ett socialt andrahandsboende. 
Det återstår flera områden att arbeta vidare såsom att öka möjligheten att direkt 
få ett förstahandskontrakt, att hyresgästen övertar andrahandskontraktet samt 
att tydliggöra grunderna för att beviljas ett socialt andrahandskontrakt. På dessa 
områden behövs förändringar i annat fall kommer detta att medföra en stegvis 
ökning av sociala kontrakt.  
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Uppföljning av boendeprocessen 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
boendeprocessen och lägga denna till handlingarna samt översända denna till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen 
som berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Den nya boendeprocessen fungerar i stort väl och 
har inneburit att fler har kunnat få en tydlig väg in i Borås stad när det gäller att 
få vägledning och utredning kring behovet av ett socialt andrahandsboende. 
Det återstår flera områden att arbeta vidare såsom att öka möjligheten att direkt 
få ett förstahandskontrakt, att hyresgästen övertar andrahandskontraktet samt 
att tydliggöra grunderna för att beviljas ett socialt andrahandskontrakt. På dessa 
områden behövs förändringar i annat fall kommer detta att medföra en stegvis 
ökning av sociala kontrakt.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2019-09-26, om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen 
som berörde boendeprocessen. Arbetslivsnämnden fick ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för 
att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats 
/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle fortsättningsvis hantera 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  
 
Under 2020 förbereddes det förändrade arbetssättet och rutiner togs fram. 
Förändringen utifrån reglementet genomfördes fullt ut 1 februari 2021. 23 
ärenden med Sociala kontrakt flyttades över från Arbetslivsnämnden och i 
februari var det totala antalet socialkontrakt samt boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 92 st. Under våren var det en markant ökning av 
förfrågningar och ansökningar om sociala kontrakt. Perioden februari- 
september fick Individ- och familjeomsorgsnämnden in 216 
förfrågningar/ansökningar. Majoriteten har hanterats genom att hänvisa vidare 
till andra lösningar men antalet utredningar har varit betydande. Målsättningen 
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initialt i kontakten är att försöka kunna vägleda till ett eget kontrakt alternativt 
möjlighet att bo kvar i eventuellt befintligt boende. Antalet beviljade sociala 
kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och antalet verkställda kontrakt 
uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar kontinuerligt. Det finns även ett 
antal icke verkställda beslut som efterhand verkställs. 
 
Den nya processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 
 
Målgrupp och bedömning av behovet 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har 
ett ärende inom det sociala klustret och samtidigt har en boendeproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har varit 
fokuserade på personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har 
nu även fått ett fokus för de personer där boendeproblematiken ibland är den 
största och övervägande problematiken. Vissa personer tillhör dessa tidigare 
mer uttalade målgrupper, men en stor del hamnar även utanför. Många ärenden 
inkommer via de personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom 
socialtjänsten, men de har en omfattande och komplex problematik såsom låg 
inkomst, skuldrådgivning, kuratorssamtal och/ eller stöd via sjukvården.  
Bostadsbolagen har tydliga kriterier för vad som inte är accepterat när man 
söker ett förstahandskontrakt. Hyresskulder, övriga skulder, 
betalningsanmärkningar, tidigare historia av sanitär olägenhet och störningar 
medför att den sökande inte accepteras som hyresgäst. Det återstår att 
undersöka om det går att finna vägar till att oftare få ett förstahandskontrakt 
istället för ett socialt andrahandskontrakt. 
 
Behov som uppstår i samband med brand i lägenhet, avvaktan på 
bostadsanpassning, vräkning från bostadsrätt och bostadsbehov i samband med 
att en person med avvisningsbeslut ska få sitt behov omhändertaget av 
Migrationsverket är exempel på sådant som kräver speciallösningar under en 
kortare och ibland längre period. 
 
Knappt 10 personer har hänvisats från Vård och äldreförvaltningen och mycket 
få personer från Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Det finns ingen tydlig juridisk vägledning för att avgöra vilka som ska tillhöra 
målgruppen. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för 
att bevilja boende med socialtjänstlagen som grund väldigt strikta. 
Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningens vuxen 
myndighet har skapat en tillämpningsmodell få en likvärdig nivå för 
bedömningarna. Än så länge är uppdraget dock relativt nytt.  Det återstår 
fortfarande ett utvecklingsarbete att hitta nivå. När fler ansökningar inkommer 
samt i samverkan och kunskap över förvaltningsgränserna så kommer det att 
skapas en ännu klarare tillämpningsmodell för rättstolkningen. Det kommer att 
finnas grupper av personer som inte beviljas ett andrahandskontrakt via 
boendeprocessen. Socialt ansvarig samordnare är inkopplad avseende rättsläget 
nationellt.  
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initialt i kontakten är att försöka kunna vägleda till ett eget kontrakt alternativt 
möjlighet att bo kvar i eventuellt befintligt boende. Antalet beviljade sociala 
kontrakt/boendesocial insats har stegvis ökat och antalet verkställda kontrakt 
uppgår för närvarande till 115 men siffran ökar kontinuerligt. Det finns även ett 
antal icke verkställda beslut som efterhand verkställs. 
 
Den nya processen har lett till att det blir en väg in både för brukare och 
hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med Borås stads förvaltningar kring 
andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. Nämnderna och förvaltningarna 
får på detta vis en bättre helhetsbild av behovet och hanteringen av sociala 
kontrakt. 
 
Målgrupp och bedömning av behovet 
Målgruppen omfattas av de som har en komplex problematik, det vill säga har 
ett ärende inom det sociala klustret och samtidigt har en boendeproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har varit 
fokuserade på personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, men har 
nu även fått ett fokus för de personer där boendeproblematiken ibland är den 
största och övervägande problematiken. Vissa personer tillhör dessa tidigare 
mer uttalade målgrupper, men en stor del hamnar även utanför. Många ärenden 
inkommer via de personliga ombuden. Ofta har personerna inte ärenden inom 
socialtjänsten, men de har en omfattande och komplex problematik såsom låg 
inkomst, skuldrådgivning, kuratorssamtal och/ eller stöd via sjukvården.  
Bostadsbolagen har tydliga kriterier för vad som inte är accepterat när man 
söker ett förstahandskontrakt. Hyresskulder, övriga skulder, 
betalningsanmärkningar, tidigare historia av sanitär olägenhet och störningar 
medför att den sökande inte accepteras som hyresgäst. Det återstår att 
undersöka om det går att finna vägar till att oftare få ett förstahandskontrakt 
istället för ett socialt andrahandskontrakt. 
 
Behov som uppstår i samband med brand i lägenhet, avvaktan på 
bostadsanpassning, vräkning från bostadsrätt och bostadsbehov i samband med 
att en person med avvisningsbeslut ska få sitt behov omhändertaget av 
Migrationsverket är exempel på sådant som kräver speciallösningar under en 
kortare och ibland längre period. 
 
Knappt 10 personer har hänvisats från Vård och äldreförvaltningen och mycket 
få personer från Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Det finns ingen tydlig juridisk vägledning för att avgöra vilka som ska tillhöra 
målgruppen. Enligt prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen är kriterierna för 
att bevilja boende med socialtjänstlagen som grund väldigt strikta. 
Verksamheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningens vuxen 
myndighet har skapat en tillämpningsmodell få en likvärdig nivå för 
bedömningarna. Än så länge är uppdraget dock relativt nytt.  Det återstår 
fortfarande ett utvecklingsarbete att hitta nivå. När fler ansökningar inkommer 
samt i samverkan och kunskap över förvaltningsgränserna så kommer det att 
skapas en ännu klarare tillämpningsmodell för rättstolkningen. Det kommer att 
finnas grupper av personer som inte beviljas ett andrahandskontrakt via 
boendeprocessen. Socialt ansvarig samordnare är inkopplad avseende rättsläget 
nationellt.  
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Erfarenheter av arbetsprocessen kring sociala kontrakt 
Inledningsvis fanns en del utmaningar i arbetsprocessen som stegvis har kunnat 
lösas. Det identifierades ett behov av dels en jourlägenhet för akuta och 
tillfälliga lösningar samt en lägenhet att använda i de fall den hemlöse hade 
misstänkt eller konstaterad Covid eller liknande mycket smittsam sjukdom.  
Om dessa behov ökar krävs troligen ytterligare 1- 2 lägenheter för denna form 
av tillfälliga lösningar. Rutinerna mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen behöver ytterligare ses över för att bli ännu 
effektivare. Det alla är överens om är att det är betydligt tydligare vart personer 
med behov av bostad ska hänvisas. 
 
Arbetslivsförvaltningen har en lägenhetsbank men ibland uppstår specifika 
behov som gör att lägenheterna i banken inte räcker till. För att ta exempel kan 
det röra sig om en ungdom där det är olämpligt att bo i de bostadsområden där 
det finns lägenheter i banken. Ett annat kan vara personer där lägenheten 
behöver viss anpassning innan inflytt och ett tredje kan vara en stor familj där 
det krävs en lägenhet med många rum. Vanligtvis går det relativt fort att erbjuda 
en lägenhet men i vissa fall kan det ta upp till ca 2 månader då behoven är 
komplexa och det inte finns en lägenhet som matchar behovet i 
lägenhetsbanken.  
 
Hyrorna hanteras numera genom att autogirering av hyran läggs in på varje 
hyresgäst. Något som ännu enbart lett till effektivisering och inga andra 
negativa effekter. Hyresgästerna gör nu även felanmälningar direkt till 
bostadsbolaget i syfte att öka det egna ansvaret och förbereda för ett 
förstahandskontrakt. Dessa förändringar behöver även följas under en lite 
längre tid. 
 
Finns ett fortsatt behov av en särskild arbetsgrupp kring komplexa 
ärenden? 
Tidigare fanns en särskild arbetsgrupp där verksamhetschefer möttes för att 
lösa komplexa boendebehov. Arbetsgruppen hade benämningen ”spetsgrupp”. 
Samtliga förvaltningar inom det sociala klustret är idag överens om att detta 
behov inte längre finns utan är löst i och med den nya boendeprocessen. Ibland 
sammankallas verksamhetscheferna på liknande sätt som tidigare men då 
handlar det ofta om någon helt ny målgrupp där det finns ett behov av samråd 
kring hantering. Ett exempel på detta under hösten 2022 är då en äldre person 
fick avvisningsbeslut från Migrationsverket men då Migrationsverket inte 
erbjöd någon boendelösning.  

Tillgången på andrahandsbostäder i olika områden 
Under 2021 har den geografiska variationen ökat något. Fortfarande finns en 
överrepresentation i områden där det finns låga hyror som t.ex. Norrby och 
Hässleholmen/Hulta. Den geografiska variationen behöver öka. Det behöver 
troligen även finnas en tillgång till lägenheter som är belägna avsides och 
möjligen även former av Kategoriboende. Vissa lägenheter som är särskilt 
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tillgänglighetsanpassade kommer även att krävas. För att utveckla detta krävs ett 
fortsatt samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. 
 
Risk för inlåsning i ett socialt kontrakt 
Det går att se en stor risk för att personer inte kommer vidare från sitt 
andrahandskontrakt till att få ett förstahandskontrakt. Personer som har socialt 
kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom 
myndighetsutövningen. Målsättningen är att personen ska få eget kontrakt inom 
ett år från att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner 
inte att hyresgästen får eget kontrakt även om hen varit skötsam och betalat 
sina hyror. För bostadsbolaget är formen med andrahandskontrakt en 
ekonomiskt trygg lösning och även en garant vid övriga störningar vilket kan 
motverka att hyresgästen får skriva eget kontrakt. Personen blir då ofta kvar en 
längre tid med ett socialt andrahandskontrakt, trots att personen hade kunnat 
ha en egen lägenhet. 
Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya 
sociala andrahandskontrakt är större än utflödet vilket kommer att medföra att 
antalet sociala kontrakt stegvis kommer att öka. I dagsläget har ett arbete 
påbörjats för att upprätta genomförandeplaner och därmed även tydliggöra 
målsättningen med den boendesociala insatsen. Fortsatt dialog med 
bostadsbolagen krävs för att se om det finns möjlighet att öka antalet som får 
eget förstahandskontrakt. 
 
En problematik är även hyresnivåerna. Många har inte möjlighet att ta ett 
förstahandskontrakt och även ibland svårighet att ta vilka sociala kontrakt som 
helst utifrån att hyresnivåerna är så pass höga att de inte klarar denna. Behovet 
av differentierade hyror är stor. 

Kostnadsutveckling utifrån den nya boendeprocessen 
Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen ser inga ökade kostnader. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen kan se ökade kostnader utifrån att antalet 
ansökningar och utredningar har tilltagit men även antalet personer med 
boendesociala insatser och andrahandskontrakt vilket kräver ökade insatser för 
fler än tidigare. 

Brukarnas upplevelse av boendeprocessen 
Denna aspekt är inte särskilt undersökt i denna uppföljning. Fler har fått 
vägledning och fler har kunnat få sitt behov utrett och prövat jämfört med 
tidigare vilket borde påverkat upplevelsen men detta återstår att följa upp i 
kommande uppföljningar. 

Barnperspektivet och barnrättsfrågor i boendeprocessen 
Barnperspektivet tas med och vägs in i samtliga utredningar som rör behov av 
en bostad/andrahandsboende. 
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tillgänglighetsanpassade kommer även att krävas. För att utveckla detta krävs ett 
fortsatt samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. 
 
Risk för inlåsning i ett socialt kontrakt 
Det går att se en stor risk för att personer inte kommer vidare från sitt 
andrahandskontrakt till att få ett förstahandskontrakt. Personer som har socialt 
kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom 
myndighetsutövningen. Målsättningen är att personen ska få eget kontrakt inom 
ett år från att insatsen påbörjats. Flera av bostadsbolagen i Borås godkänner 
inte att hyresgästen får eget kontrakt även om hen varit skötsam och betalat 
sina hyror. För bostadsbolaget är formen med andrahandskontrakt en 
ekonomiskt trygg lösning och även en garant vid övriga störningar vilket kan 
motverka att hyresgästen får skriva eget kontrakt. Personen blir då ofta kvar en 
längre tid med ett socialt andrahandskontrakt, trots att personen hade kunnat 
ha en egen lägenhet. 
Hittills i år är det sex personer som fått eget kontrakt, men inflödet av nya 
sociala andrahandskontrakt är större än utflödet vilket kommer att medföra att 
antalet sociala kontrakt stegvis kommer att öka. I dagsläget har ett arbete 
påbörjats för att upprätta genomförandeplaner och därmed även tydliggöra 
målsättningen med den boendesociala insatsen. Fortsatt dialog med 
bostadsbolagen krävs för att se om det finns möjlighet att öka antalet som får 
eget förstahandskontrakt. 
 
En problematik är även hyresnivåerna. Många har inte möjlighet att ta ett 
förstahandskontrakt och även ibland svårighet att ta vilka sociala kontrakt som 
helst utifrån att hyresnivåerna är så pass höga att de inte klarar denna. Behovet 
av differentierade hyror är stor. 

Kostnadsutveckling utifrån den nya boendeprocessen 
Arbetslivsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen ser inga ökade kostnader. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen kan se ökade kostnader utifrån att antalet 
ansökningar och utredningar har tilltagit men även antalet personer med 
boendesociala insatser och andrahandskontrakt vilket kräver ökade insatser för 
fler än tidigare. 

Brukarnas upplevelse av boendeprocessen 
Denna aspekt är inte särskilt undersökt i denna uppföljning. Fler har fått 
vägledning och fler har kunnat få sitt behov utrett och prövat jämfört med 
tidigare vilket borde påverkat upplevelsen men detta återstår att följa upp i 
kommande uppföljningar. 

Barnperspektivet och barnrättsfrågor i boendeprocessen 
Barnperspektivet tas med och vägs in i samtliga utredningar som rör behov av 
en bostad/andrahandsboende. 
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Samverkan 
Ärendet har samverkats med fackliga parter den 20 januari 2022. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Ernad Suntic 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00129 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt 
villkorsändring/avtalsförlängningar, 
Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna tilläggsavtal under en tioårsperiod för ombyggnad av storkök till en 
kostnad av cirka 1 358 676 kr/år, Stämpelgatan 13, Vinden 6. 

Godkänna avtalsförlängning av Stämpelgatan 13, Vinden 6, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 033 929 
kr/år.  

Godkänna avtalsförlängning av Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 359 997 
kr/år.    

Samtliga beslut förutsätter att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslagen.               

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-01-25 under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslagen att 
godkänna detsamma och att skicka vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever vilket 
medför att kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
behöver utökas. Det innebär även att omklädningsrummen behöver byggas om. 
Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra denna ombyggnad, vilken föreslås 
finansieras av ett tilläggsavtal under 10 år. Hyrestillägget beräknas till cirka 
1 358 676 kr/år och utgår från en investering på 10 640 800 kronor. Hyran kan 
komma att justeras beroende på den slutliga investeringen.  

I samband med detta tilläggsavtal föreslås även en villkorsändring som innebär 
att avtalstiden förändras och förlängs i förtid på vissa avtal. Detta för att 
samtliga Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared ska ha samma sluttid, 2036-10-
31, som den nyligen förhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9 (Dnr: 2021-00125). 
De avtal som omfattas av avtalsförlängningen är: 

Nr 33
Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt vilkorsänd-
ring/avtalsförlängningar, Viskastrandsgymnasiet i  
Viared.

2022-03-07 Dnr KS 2022-00129 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00129 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt 
villkorsändring/avtalsförlängningar, 
Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna tilläggsavtal under en tioårsperiod för ombyggnad av storkök till en 
kostnad av cirka 1 358 676 kr/år, Stämpelgatan 13, Vinden 6. 

Godkänna avtalsförlängning av Stämpelgatan 13, Vinden 6, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 033 929 
kr/år.  

Godkänna avtalsförlängning av Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 359 997 
kr/år.    

Samtliga beslut förutsätter att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslagen.               

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-01-25 under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslagen att 
godkänna detsamma och att skicka vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever vilket 
medför att kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
behöver utökas. Det innebär även att omklädningsrummen behöver byggas om. 
Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra denna ombyggnad, vilken föreslås 
finansieras av ett tilläggsavtal under 10 år. Hyrestillägget beräknas till cirka 
1 358 676 kr/år och utgår från en investering på 10 640 800 kronor. Hyran kan 
komma att justeras beroende på den slutliga investeringen.  

I samband med detta tilläggsavtal föreslås även en villkorsändring som innebär 
att avtalstiden förändras och förlängs i förtid på vissa avtal. Detta för att 
samtliga Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared ska ha samma sluttid, 2036-10-
31, som den nyligen förhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9 (Dnr: 2021-00125). 
De avtal som omfattas av avtalsförlängningen är: 
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Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, Företagsgatans Fastighets AB. Kostnaden 
för inhyrningen uppgår till 1 359 997 kr/år plus index. Ny avtalstid är 2022-07-
01 – 2036-10-31. Tidigare slutdatum 2026-06-30. 

Stämpelgatan 13, Vinden 6, Lundagårdens Fastighets AB. Kostnaden för 
inhyrningen uppgår till 1 033 929 kr/år plus index. Ny avtalstid är 2022-07-01 – 
2036-10-31. Tidigare slutdatum 2025-06-30.    

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring samt tilläggsavtal för 
ombyggnad storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinddraget 2
Adress Företagsgatan 11-21
Hyresvärd Företagsgatans Fastighetsbolag AB
Yta 2 264 kvm
Hyra 1 359 997 kr/år  601 kr/kvm
Index 75 % KPI
Avtalstid 2036-10-31 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Yta
Klass Standard 
Schablonhyra 635 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 1 437 640 kr/år
Hyrestillägg 0 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 1 437 640 kr/år

Kostnader för anpassningar tillkommer

2 264 kvm                                                           
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinden 6
Adress Stämpelgatan 13
Hyresvärd Lundagårdens Fastighets AB
Yta 1 994 kvm
Hyra 1 033 929 kr/år  519 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 2036-10-31 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Yta
Klass Ny 
Schablonhyra 1 336 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 2 663 984 kr/år
Hyrestillägg (10 år) Ca 1 358 676 kr/år *
Totala Intäkter Årshyra Ca 2 663 984 kr/år

*Ombyggnadsinvestering efter verksamhetens önskemål. Beräknat på en investering om 10 640 800 kr
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Kostnader för anpassningar tillkommer

1994 kvm                                                           
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 

2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 

2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 
2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 1024

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 
2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 
2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinden 6
Adress Stämpelgatan 13
Hyresvärd Lundagårdens Fastighets AB
Yta 1 994 kvm
Hyra 1 033 929 kr/år  519 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 2036-10-31 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Yta
Klass Ny 
Schablonhyra 1 336 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 2 663 984 kr/år
Hyrestillägg (10 år) Ca 1 358 676 kr/år *
Totala Intäkter Årshyra Ca 2 663 984 kr/år

*Ombyggnadsinvestering efter verksamhetens önskemål. Beräknat på en investering om 10 640 800 kr
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Kostnader för anpassningar tillkommer

1994 kvm                                                           
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinddraget 2
Adress Företagsgatan 11-21
Hyresvärd Företagsgatans Fastighetsbolag AB
Yta 2 264 kvm
Hyra 1 359 997 kr/år  601 kr/kvm
Index 75 % KPI
Avtalstid 2036-10-31 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Yta
Klass Standard 
Schablonhyra 635 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 1 437 640 kr/år
Hyrestillägg 0 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 1 437 640 kr/år

Kostnader för anpassningar tillkommer

2 264 kvm                                                           
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr LFN 2021-00395 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad 
storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Då Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever 
behöver kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
utökas. Även omklädningsrummen behöva byggas om för att motsvara det nya 
behovet. Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra detta. Ombyggnationen 
finansieras via ett tilläggsavtal som betalas av under en tioårsperiod. Utöver 
tilläggsavtalet kommer även avtalstiden ändras så att samtliga utav 
Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared har samma sluttid som den nyligen 
inhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9. Det avtalet är tecknat till och med 2036-
10-31. Avtalen som omfattas av avtalsförlängningen är Stämpelgatan 13 samt 
Företagsgatan 11-21.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag Stämpelgatan 13 

2. Avtalsförslag Företagsgatan 11-21 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00127 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring samt 
tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6 under förutsättning att 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.            

Ärendet i sin helhet 
 Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.           

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut samt avtalsförslag 
2. "[Bilaga, datum]"    

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Arbetslivsnämnden 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 34
Vilkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation på 
Kärrgatan 4-6

2022-03-07 Dnr KS 2022-00127 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00127 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring samt 
tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6 under förutsättning att 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.            

Ärendet i sin helhet 
 Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.           

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut samt avtalsförslag 
2. "[Bilaga, datum]"    

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Arbetslivsnämnden 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinstocken 3
Adress Kärrgatan 4-6
Hyresvärd Vinstocken KB
Yta 6 267 kvm (4830+1149+288)   
Hyra 3 334 601 kr/år 532 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-05-01
Moms Exkl.
Hyrestillägg (10 år) *
Hyresrabatt 13 687 kr/mån till och med 2024-06-30
Hyra Arbetslivsnämnden
Yta
Klass Ny (Dagligverksamhet)
Schablonhyra 1 118 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 7 006 506 kr/år
Hyrestillägg 0 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 7 006 506 kr/år

*Ombyggnadsinvestering efter verksamhetens önskemål. Beräknat på en investering om 1 614 000 kr
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Ca  355 500 kr/år

6 267 kvm (4830+1149+288)                                                          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr LFN 2021-00396 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00396 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00396 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00396 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.                

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vinstocken 3
Adress Kärrgatan 4-6
Hyresvärd Vinstocken KB
Yta 6 267 kvm (4830+1149+288)   
Hyra 3 334 601 kr/år 532 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-05-01
Moms Exkl.
Hyrestillägg (10 år) *
Hyresrabatt 13 687 kr/mån till och med 2024-06-30
Hyra Arbetslivsnämnden
Yta
Klass Ny (Dagligverksamhet)
Schablonhyra 1 118 kr/kvm 2022 årsnivå
Årshyra 7 006 506 kr/år
Hyrestillägg 0 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 7 006 506 kr/år

*Ombyggnadsinvestering efter verksamhetens önskemål. Beräknat på en investering om 1 614 000 kr
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Ca  355 500 kr/år

6 267 kvm (4830+1149+288)                                                          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr LFN 2021-00396 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation 
Kärrgatan 4-6 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget beslutar 
Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ändring i det gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt i det 
gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad § 12 , 
ändras och får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
          

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 §38 om ändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, med stöd av Kommunallagen 
5 kap 33 §, ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om 
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.  
 
Kommunfullmäktige ändrade då det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder enligt följande: 
Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på sådant 
sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden 
ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. 
Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så beslutar. 
 
Anledningen var att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedömdes av 
folkhälsomyndigheten som mycket hög. Myndigheten uppmanade därför människor 
med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra.  

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat sina riktlinjer och ett öppnande av Borås Stads 
sammanträden bör därför ske, skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska 
få insyn i beslutsfattandet vilket är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Medborgarnas 
intresse av insyn i nämndarbetet är ett tungt vägande skäl för öppenhet. 

Kommunstyrelsen förslår därför Kommunfullmäktige beslut om en återgång till 
tidigare reglemente där:  

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad § 12 , 
ändras och får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 

Nr 35
Ändring i det gemensamma reglementet för kommun-
styrelsen och samtliga nämnder 

2022-03-07 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
          

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, 
spårbar 
2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
 Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder  
2. Kommunsekreteraren 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § 
Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den 
mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så 
beslutar. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
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Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 1043

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
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20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett  
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som 
ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess. 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 
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16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett  
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
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16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett  
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(8) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00952 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
och justering av Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa 
reviderat reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade 
ägardirektiv för följande bolag; 

 

Borås kommuns Parkerings AB 

Borås Djurpark och Camping AB  

AB Bostäder i Borås 

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB        

Reservationen 
Mot beslutet reserverar sig Anne Rapinoja (V) till förmån för sitt yrkande. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggningen eller beslut i 
detta ärende. 

För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V) 

     

1. Sammanfattning  
Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts 
efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska 

Nr 36
Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
och justering av Kommunstyrelsens reglemente 
2022-02-21 Dnr KS 2021-00952 1.2.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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härefter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid års-
stämmorna i april månad 2021 fastställdes reviderade ägardirektiv för bolagen.  

Inför årsstämmorna 2022 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven. 

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser bland annat ett 
tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen i dess roll och 
Borås Stadshus AB. Förslagen innebär en större tydlighet när det gäller vem 
som ansvarar för vad. I övrigt avser förslagen till förändringar en uppdatering 
av Borås Stads nya vision, ”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om 
en komplettering av ett stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås. Det 
gemensamma ägardirektivet föreslås även komplettes med ett stycke om 
bolagens ansvar för inlämning av en bolagsrapport.           

2. Bakgrund 
Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.  

Inför årsstämmorna 2022 föreslås revideringar vad gäller det gemensamma 
ägardirektivet och av nio av ägardirektiven i enlighet med förevarande ärende. 

 

3. Förslaget 
Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag”, av Kommunstyrelsens reglemente samt förslag till revideringar av 
de specifika ägardirektiven för de kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, 
framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade genom 
understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger 
bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med 
rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår med hänsyn 
till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument utan spårbara 
ändringar.  

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag   

1. Bolaget i den kommunala organisationen 
Under punkten 1, det gemensamma ägardirektivet, framgår hur ägaren ser på 
det kommunala bolaget och var och hur bolaget befinner sig i den kommunala 
organisationen. Punkten 1 har justerats med en skrivning om den av 
kommunfullmäktige antagna nya visionen för Borås Stad samt med ett stycke 
om arbetet med ”socialt hållbart Borås”. 

Förslaget; 
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P 1 Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen för framtidens 
Borås” tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Visionen har 
ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås 
Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att 
förverkliga och förankra visionen. 

 

P 1 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i 
sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området 
Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 
bättre hälsa för våra invånare.  

 

4. Ägarroll och ansvarsfördelning 
Punkt 4, det gemensamma ägardirektivet, rör ägarroll och hur 
ansvarsfördelningen ser ut mellan Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Borås Stadshus AB. Vad gäller ansvarsfördelningen mellan organen så har 
punkt 4 kompletterats en del. Kompletteringarna är tänkt att leda till en större 
tydlighet om vem som ansvarar för vad. Därutöver är dokumentet uppdaterat 
med en skyldighet för bolagen att upprätta en s.k. bolagsrapport, vilken är tänkt 
att utgöra, förutom ett underlag till Kommunstyrelsen i dess uppdrag som ägare 
vad gäller Borås Stadshus AB även utgöra ett underlag för Kommunstyrelsen 
och dess arbete med uppsiktsplikten. 

Ansvaret för att beslut om ägardirektiv fattas och hålls uppdaterade läggs, 
istället för på Kommunstyrelsen, på Borås Stadshus AB. 

Ansvaret för att utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt 
för att yttra sig över förslag om ägardirektiv för övriga bolag läggs på 
Kommunstyrelsen då uppgiften får anses ingå i uppgiften ”ägarstyrning av” 
Borås Stadshus AB. 

Slutligen uppdateras avsnittet 4.2 om Kommunstyrelsens uppgifter med 
skrivning om att det är Kommunstyrelsen som utser stämmoombud till 
bolagsstämma i Borås Stadshus AB och de bolag som Borås Stadshus AB inte 
idkar ägarstyrning över. Det är Kommunfullmäktige som lämnar instruktioner 
för hur ombuden ska rösta. 

 

Förslaget; 

P 4 Rubriken uppdateras till ” Ägarroll och ansvarsfördelning”  

 

Följande ändringsförslag berör Kommunstyrelsens uppgifter; 

 

P 4.2 Kommunstyrelsen ska ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i 
syfte att samordna stadens verksamhet inklusive bolagssektorn. 
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P 1 Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen för framtidens 
Borås” tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Visionen har 
ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås 
Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att 
förverkliga och förankra visionen. 

 

P 1 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i 
sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området 
Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 
bättre hälsa för våra invånare.  

 

4. Ägarroll och ansvarsfördelning 
Punkt 4, det gemensamma ägardirektivet, rör ägarroll och hur 
ansvarsfördelningen ser ut mellan Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Borås Stadshus AB. Vad gäller ansvarsfördelningen mellan organen så har 
punkt 4 kompletterats en del. Kompletteringarna är tänkt att leda till en större 
tydlighet om vem som ansvarar för vad. Därutöver är dokumentet uppdaterat 
med en skyldighet för bolagen att upprätta en s.k. bolagsrapport, vilken är tänkt 
att utgöra, förutom ett underlag till Kommunstyrelsen i dess uppdrag som ägare 
vad gäller Borås Stadshus AB även utgöra ett underlag för Kommunstyrelsen 
och dess arbete med uppsiktsplikten. 

Ansvaret för att beslut om ägardirektiv fattas och hålls uppdaterade läggs, 
istället för på Kommunstyrelsen, på Borås Stadshus AB. 

Ansvaret för att utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt 
för att yttra sig över förslag om ägardirektiv för övriga bolag läggs på 
Kommunstyrelsen då uppgiften får anses ingå i uppgiften ”ägarstyrning av” 
Borås Stadshus AB. 

Slutligen uppdateras avsnittet 4.2 om Kommunstyrelsens uppgifter med 
skrivning om att det är Kommunstyrelsen som utser stämmoombud till 
bolagsstämma i Borås Stadshus AB och de bolag som Borås Stadshus AB inte 
idkar ägarstyrning över. Det är Kommunfullmäktige som lämnar instruktioner 
för hur ombuden ska rösta. 

 

Förslaget; 

P 4 Rubriken uppdateras till ” Ägarroll och ansvarsfördelning”  

 

Följande ändringsförslag berör Kommunstyrelsens uppgifter; 

 

P 4.2 Kommunstyrelsen ska ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i 
syfte att samordna stadens verksamhet inklusive bolagssektorn. 
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P 4.2 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås 
Stadshus AB, inhämta rapport från bolaget med fokus på 
ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser 
från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga 
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

P 4.2 Ansvaret för att beslut om ägardirektiv fattas och hålls 
uppdaterade läggs, istället för på Kommunstyrelsen, på Borås 
Stadshus AB. 

P 4.2 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra 
sig över förslag om ägardirektiv för övriga bolag. 

P 4.2 Kommunstyrelsen utser ombud och äger företräda staden vid 
stämmor vad gäller Borås Stadshus AB och i de bolag som inte 
ägarstyrs av Borås Stadshus AB. 

 

Följande ändringsförslag berör Borås Stadshus AB:s uppgifter 

Förslaget om att Borås Stadshus AB minst en gång per år ska lämna en rapport 
till Kommunstyrelsen innehållande specifika analyser och slutsatser angående 
de bolag som ägarstyrs av Borås Stadshus AB utgör en del av ett tydliggörande 
av Kommunstyrelsens uppdrag som ägare av Borås Stadshus AB. 

Redovisning av de ägardialoger som Borås Stadshus AB genomför med 
representanter för styrelse och bolagsledningar föreslås ske skriftligen. 
Innehållet i redovisningarna utgör ett underlag till Kommunstyrelsen i dess 
allmänna uppsiktsplikt. 

Borås Stadshus AB föreslås istället för att godkänna bolagens budgetar, yttra sig 
över desamma. Att godkänna ett bolags budget utgör en uppgift för respektive 
bolagsstyrelse och inte en fråga för Borås Stadshus AB.  

Borås Stadshus AB föreslås explicit få uppgiften att stödja Kommunstyrelsen i 
dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag. 

Borås Stadshus AB föreslås få uppgiften att yttra sig i bolagens ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 

Som ytterligare förtydligande av Borås Stadshus ABs roll föreslås skrivas in att 
det är  

Borås Stadshus AB som upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen, lämnar  

uppföljningsrapporter med utgångspunkt från rapporteringen från kommunens 
bolag  

samt att det är Borås Stadshus AB som utser ombud till bolagsstämmor i Borås  
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Stadshus ABs döttrar samt övriga Borås Stads ägda bolag som man har att 
utöva ägarstyrning över. Det är ett nytt stycke, men ingen nyhet. Stycket 
återspeglar de förhållanden som råder idag. 

 

Förslagen; 

 

P 4.3 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med 
fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt 
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

P 4.3 Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligen till 
Kommunstyrelsen. 

P 4.3 Borås Stadshus AB ska årligen yttra sig om bolagens budgetar. 

P 4.3 Ska stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja 
uppsiktsplikten över stadens bolag. 

P 4.3 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om 
tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet, ska 
kommunstyrelsen tillfrågas.  

P 4.3 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar 
uppföljningsrapporter med utgångspunkt från rapporteringen 
från kommunens bolag. 

P 4.3 Utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar 
samt övriga Borås Stads ägda bolag som man har att utöva 
ägarstyrning över. 

 

Följande ändringsförslag berör dotterbolag & övriga Borås Stads ägda 

 bolag. 

 

Förslagen; 

 

P 4.4  Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till Borås Stadshus AB som vidare bereder 
ärendet för eventuellt ställningstagande av kommunfullmäktige. 

P 4.4 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i 
övrigt som Borås Stadshus AB tar initiativ till. 
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Stadshus ABs döttrar samt övriga Borås Stads ägda bolag som man har att 
utöva ägarstyrning över. Det är ett nytt stycke, men ingen nyhet. Stycket 
återspeglar de förhållanden som råder idag. 

 

Förslagen; 

 

P 4.3 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med 
fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt 
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

P 4.3 Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligen till 
Kommunstyrelsen. 

P 4.3 Borås Stadshus AB ska årligen yttra sig om bolagens budgetar. 

P 4.3 Ska stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja 
uppsiktsplikten över stadens bolag. 

P 4.3 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om 
tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet, ska 
kommunstyrelsen tillfrågas.  

P 4.3 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar 
uppföljningsrapporter med utgångspunkt från rapporteringen 
från kommunens bolag. 

P 4.3 Utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar 
samt övriga Borås Stads ägda bolag som man har att utöva 
ägarstyrning över. 

 

Följande ändringsförslag berör dotterbolag & övriga Borås Stads ägda 

 bolag. 

 

Förslagen; 

 

P 4.4  Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt till Borås Stadshus AB som vidare bereder 
ärendet för eventuellt ställningstagande av kommunfullmäktige. 

P 4.4 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i 
övrigt som Borås Stadshus AB tar initiativ till. 
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5. Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 

P 5 det åligger bolagen att årligen till Kommunstyrelsen översända en 
bolagsstyrningsrapport. 

 

P 5 Innehåller handlingen, som ska översändas till kommunen, 
uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla 
allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget 
utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan 
åtgärd vidtagits. 

 

14. Instruktion för VD 
 

P 8 Bolagens VD instruktion ska meddelas Borås Stadshus AB. 

 

14. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 

 

Av punkten 14 framgår vilka av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, 
antagna policys, program och regler som gäller för kommunens bolag. Listan 
över dessa föreslås uppdateras utifrån aktualitet. 

Följande punkter föreslås pga. inaktualitet utgå från listan; 

 

 Vision och strategi för Borås Stad 

 

Följande punkter föreslås läggas till listan; 

 

 Visionen om framtidens Borås. 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med ovanstående 
redogörelse, finns behov av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande 
förändringar föreslås: 

5.1. Borås kommuns Parkerings AB 

Förändringsförslaget rör krav på utdelning som förslår ändras från 7-8 mnkr till 
3 mnkr årligen under mandatperioden.  
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5.2. Borås Djurpark & Camping AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslår ändras 
från -12 mnkr till -9,4 mnkr eller bättre. 

5.3. Samtliga bostadsbolag 

Förändringsförslagen rör förtydligandet att även bostadsrätter kan byggas.  

 

5:4.  BORÅSBORÅS TME AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslås ändras 
från -18 mnkr till -19,2 mnkr eller bättre. 

 

5:5.  Akademiplatsen AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslås ändras 
från -28,7 mnkr till -28,4 mnkr eller bättre 

6. Kommunstyrelsens reglemente 
Med anledning av justeringar i föreliggande ärende föreslås följande 
följdändringar i Kommunstyrelsens reglemente. 

6:1 Under rubriken Styrelsens övergripande uppgifter, 3 § föreslås tillägget; 

 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna  

stadens verksamheter. 

 

6:2 Under rubriken Företag och stiftelser, 4 §, föreslås kompletteringen; 

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid  

bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid 
bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer 
som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och 
som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som är 
moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag. 

7. Ärendets beredning 
Bolagens ledningar har blivit informerade om innehållet i förslaget och har 
därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen.   

 

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
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5.2. Borås Djurpark & Camping AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslår ändras 
från -12 mnkr till -9,4 mnkr eller bättre. 

5.3. Samtliga bostadsbolag 

Förändringsförslagen rör förtydligandet att även bostadsrätter kan byggas.  

 

5:4.  BORÅSBORÅS TME AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslås ändras 
från -18 mnkr till -19,2 mnkr eller bättre. 

 

5:5.  Akademiplatsen AB 

Förändringsförslaget rör krav på resultat efter finansnetto som förslås ändras 
från -28,7 mnkr till -28,4 mnkr eller bättre 

6. Kommunstyrelsens reglemente 
Med anledning av justeringar i föreliggande ärende föreslås följande 
följdändringar i Kommunstyrelsens reglemente. 

6:1 Under rubriken Styrelsens övergripande uppgifter, 3 § föreslås tillägget; 

 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna  

stadens verksamheter. 

 

6:2 Under rubriken Företag och stiftelser, 4 §, föreslås kompletteringen; 

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid  

bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid 
bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer 
som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och 
som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som är 
moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag. 

7. Ärendets beredning 
Bolagens ledningar har blivit informerade om innehållet i förslaget och har 
därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen.   

 

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
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2. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 

Ägardirektiv för följande bolag; 

3. Borås kommuns Parkerings AB  

4. Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

5. Borås Djurpark & Camping AB 

6. Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar 

7. AB Bostäder i Borås 

8. AB Bostäder – Spårbara ändringar 

9. Fristadbostäder AB  

10. Fristadbostäder AB – Spårbara ändringar 

11. AB Sandhultsbostäder 

12. AB Sandhultsbostäder – Spårbara ändringar 

13. AB Toarpshus 

14. AB Toarpshus – Spårbara ändringar 

15. Viskaforshem AB 

16. Viskaforshem AB – Spårbara ändringar 

17. BoråsBorås TME AB  

18. BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 

19. Akademiplatsen AB  

20. Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 

21. Kommunstyrelsens reglemente 

22. Kommunstyrelsens reglemente - spårbara ändringar 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 

3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2022-xx-xx. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, verkar 
och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad 
har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. Bolagen 
ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs.  
 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 
bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i livet och goda 
uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 
 
 
 
 
2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2022-xx-xx. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, verkar 
och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad 
har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. Bolagen 
ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs.  
 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 
bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i livet och goda 
uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 
 
 
 
 
2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
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Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 

3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll och ansvarsfördelning 
 
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

 Bolagsordning 
 Ägardirektiv 
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
 styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
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 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant 
samtidigt besluta om nyval  

 arvode till de förtroendevalda 
 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
 ombudsinstruktioner 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  

 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

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

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 
bolagssektorn.  
 

 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 
rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
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 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant 
samtidigt besluta om nyval  

 arvode till de förtroendevalda 
 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
 ombudsinstruktioner 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  

 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

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

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 
bolagssektorn.  
 

 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 
rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  
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 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra sig över förslag om 
ägardirektiv för övriga bolag.  

 
 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

ställningstagande. 
 

 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som 
är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering. 
 

4.3 Borås Stadshus AB 
 

 Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande. 

 
 Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även 

för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 

 Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter 
skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

 
 Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 

bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade 
särskilda direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 

 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, 
kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga 
policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 

 Utarbetar förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag i samverkan med 
berört bolag inför kommunfullmäktiges fastställande. 

 
 Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 

uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och bolagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen. 

 
 Borås Stadshus AB ska årligen yttra sig om bolagens budgetar.  
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 Ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.  
 

 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan 
beskaffenhet, ska kommunstyrelsen tillfrågas.  
 

 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter med 
utgångspunkt från rapporteringen från kommunens bolag. 
 

 Borås Stadshus AB utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar samt övriga 
Borås Stads ägda bolag som man har att utöva ägarstyrning över.  

 
4.4 Dotterbolag och övriga av Borås Stads ägda bolag 
 
 

 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till Borås 
Stadshus AB som vidare bereder ärendet för eventuellt ställningstagande av 
kommunfullmäktige. 
 

 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 
tar initiativ till. 

 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
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 Ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.  
 

 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan 
beskaffenhet, ska kommunstyrelsen tillfrågas.  
 

 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter med 
utgångspunkt från rapporteringen från kommunens bolag. 
 

 Borås Stadshus AB utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar samt övriga 
Borås Stads ägda bolag som man har att utöva ägarstyrning över.  

 
4.4 Dotterbolag och övriga av Borås Stads ägda bolag 
 
 

 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till Borås 
Stadshus AB som vidare bereder ärendet för eventuellt ställningstagande av 
kommunfullmäktige. 
 

 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 
tar initiativ till. 

 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
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g) bolagsstyrningsrapport 
 
Innehåller handlingen, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar avgå.  
 
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras 
utreda vad som ligger till grund till försämringen.  
 
8 Instruktion för VD 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Borås Stadshus AB. 
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9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt 
handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Bolagen ska upprätta långsiktiga 
investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år. Förslag till finansiering av verksamheten ska 
lämnas in i samband med budgeten. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 
 
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års utfall 
i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut 
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med under 
perioden. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på webbplats 
under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som 
presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
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9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt 
handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Bolagen ska upprätta långsiktiga 
investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år. Förslag till finansiering av verksamheten ska 
lämnas in i samband med budgeten. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 
 
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års utfall 
i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut 
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med under 
perioden. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på webbplats 
under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som 
presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
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Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge 
att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 

 
13  Personalpolitik 
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
 
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för tjänster 
med jämförbara arbetsuppgifter.   
 
Rekrytering av VD beslutas av respektive bolags styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på kandidat som lönenivå och övriga 
anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för anställningens upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med dessa 
samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av lönenivåer 
och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen återrapportera 
resultatet till förhandlingsdelegationen.  
 
14 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 
Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 
kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Arkivregler  
 Attestregler  
 Avfallsplan 
 Digital strategi 
 Drogpolitiskt program 
 Energi- och klimatstrategi * 
 Grönområdesplan 
 Informationssäkerhetspolicy  
 Miljömål 
 Miljöpolicy 
 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 Plan för laddinfrastruktur 
 Policy för koncerninköp 
 Program för ett integrerat samhälle 
 Program för ett tillgängligt samhälle 
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
 Regler för finansverksamheten 
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
 Regler för intern kontroll 
 Regler för koncerninköp 
 Regler för säkerhetsskyddsarbetet 
 Regler för upphandling 
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 Regler för visselblåsarfunktionen  
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
 Riktlinjer för finansverksamheten 
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för resor 
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
 Ungdomspolitiskt program 
 Visionen om framtidens Borås 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  
 Översiktsplanen  

 
 

* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  
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 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

 Regler för visselblåsarfunktionen  
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
 Riktlinjer för finansverksamheten 
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för resor 
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
 Ungdomspolitiskt program 
 Visionen om framtidens Borås 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  
 Översiktsplanen  

 
 

* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

KC5: Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen och 
justering av Kommunstyrelsens reglemente 

 

Vänsterpartiet har tidigare uttryckt vår skepsis inför de förändringar som föreslås i ägardirektiven för 
stadens allmännyttiga bostadsbolag. Det är utifrån vårt perspektiv glädjande att den tidigare 
föreslagna formuleringen som öppnade upp för utförsäljningar av delar av bolagens bestånd till 
bostadsrätter nu är struken. 

Samtidigt motsätter vi oss det liggande förslaget om att öppna upp för bolagen att bygga 
bostadsrätter. Vänsterpartiet anser att en sådan förändring i uppdraget till de allmännyttiga 
bostadsbolagen inte ligger i linje med allbolagens (Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag) 
beskrivning av hur dessa bolag huvudsakligen ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter 
upplåtes med hyresrätt. Vidare anser vi att fler hyresrätter är en strategisk viktig fråga för att minska 
bostadsbristen i Borås och skapa förutsättningar för en bostadsmarknad för alla – oavsett vilken 
inkomst man har. Dessutom ser vi ekonomiska risker om bolagen ska producera och sälja 
bostadsrätter, givet hur läget på stadens bostadsmarknad ser ut idag. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- Att fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa reviderat 
reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade ägardirektiv för de i ärendet 
nämnda bolagen med ändringen att följande text stryks i förekommande fall: 

”bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat 
genom nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är 
underrepresenterad” 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Anne Rapinoja 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2022.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av års-
stämman 2022. 

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 

• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  

• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor 
inom parke-ringsområdet, 

• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad 
gäller parkeringsköp, och 

• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala 
parkeringsprojekt genom att bl.a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i 
egen regi som i samverkan med andra intressenter. 

Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 

• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd 
mark, 

• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 

• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 
fastställer,  
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2022.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av års-
stämman 2022. 

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 

• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  

• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor 
inom parke-ringsområdet, 

• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad 
gäller parkeringsköp, och 

• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala 
parkeringsprojekt genom att bl.a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i 
egen regi som i samverkan med andra intressenter. 

Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 

• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd 
mark, 

• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 

• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 
fastställer,  
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• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av 

parkeringsanläggningar, 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direk-tiv. 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nack-delar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr 

Krav på utdelning: 3 mnkr årligen under mandatperioden.  

Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i koncern-
bidrag 

 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 1070

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

 

 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 
 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
 samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
 ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parke-

ringsområdet, 
 genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller par-

keringsköp, och 
 vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 

att bl.a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter. 

 
Bolaget ska 
 samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
 tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
 medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
 i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,  
 verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
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sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr 3 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i koncernbi-
drag 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 202x-xx-xx. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar hur 
staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Kommunfullmäktiges antagna 
handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Visionen har 
ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med 
visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. Bolagen ska genom sitt arbete medverka 
till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. Ägarstyrning handlar ytterst om att 
medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs.  
 
Ny vision och nytt stycke! Kf beslutade vid sammanträde 2021-09-23 att anta ”Visionen om 
framtidens Borås”. Visionen om framtidens Borås tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad har i det fortsatta 
arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 
bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i livet och goda 
uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  
En politisk prioritering utifrån vision och arbetet med social hållbarhet. KS tog i september 2020, mars 
och november 2021 ett strategiskt inriktningsbeslut om målområden inom Socialt hållbart Borås.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 
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2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 

3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll och ansvarsfördelning 
 
Rubriken uppdaterad i förhållande till innehållet. 
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
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2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 

3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll och ansvarsfördelning 
 
Rubriken uppdaterad i förhållande till innehållet. 
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
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Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

 Bolagsordning 
 Ägardirektiv 
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
 styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant 

samtidigt besluta om nyval  
 arvode till de förtroendevalda 
 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
 ombudsinstruktioner 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  

 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

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

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
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 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 

bolagssektorn. (denna mening är ny – dock förekommer koncernledningsmöten som kan 
fungera på detta sätt. Även KS reglemente föreslås kompletteras med denna uppgift) 

 
 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 

rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Nytt stycke. Tydliggörande av kommunstyrelsens 
uppdrag som ägare vad gäller Stadshus AB. Förslagsvis utvecklas en bolagsrapport fr 
Stadshus AB. 

 
 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.  

Ansvaret läggs på stadshus AB som ägare istället 
 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra sig över förslag om 

ägardirektiv för övriga bolag. Nytt stycke - ingår i uppgiften ägarstyrning av Stadshus AB 
 

 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 
 

 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som 
är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag samt lämnar instruktion till 
ombudet. ….KS utser för – Borås Stadshus AB och Stadshus AB utser stämmoombud vad 
gäller de bolag man idkar ägarstyrning över. KF lämnar ombudsinstruktioner för samtliga 
bolag. Även KS reglemente föreslås justeras på denna punkt. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering. 
 

4.3 Borås Stadshus AB 
 

 Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande. 

 
 Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även 

för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 

 Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter 
skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

 
 Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 

bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade 
särskilda direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
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 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 

bolagssektorn. (denna mening är ny – dock förekommer koncernledningsmöten som kan 
fungera på detta sätt. Även KS reglemente föreslås kompletteras med denna uppgift) 

 
 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 

rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och 
slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Nytt stycke. Tydliggörande av kommunstyrelsens 
uppdrag som ägare vad gäller Stadshus AB. Förslagsvis utvecklas en bolagsrapport fr 
Stadshus AB. 

 
 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.  

Ansvaret läggs på stadshus AB som ägare istället 
 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra sig över förslag om 

ägardirektiv för övriga bolag. Nytt stycke - ingår i uppgiften ägarstyrning av Stadshus AB 
 

 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 
 

 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som 
är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag samt lämnar instruktion till 
ombudet. ….KS utser för – Borås Stadshus AB och Stadshus AB utser stämmoombud vad 
gäller de bolag man idkar ägarstyrning över. KF lämnar ombudsinstruktioner för samtliga 
bolag. Även KS reglemente föreslås justeras på denna punkt. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering. 
 

4.3 Borås Stadshus AB 
 

 Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande. 

 
 Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även 

för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 

 Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter 
skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

 
 Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 

bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade 
särskilda direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
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 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, 
kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga 
policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Tydliggörande av kommunstyrelsens uppdrag som ägare vad gäller Stadshus AB. 

 
 Utarbetar förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag i samverkan med 

berört bolag inför kommunfullmäktiges fastställande. 
 

 Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företags bolagsledning i bolagen 
ingående i koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen 

Företagsledning byts till bolagsledning som utgör ett mer vedertaget uttryck i koncernen. 
Innehållet i redovisningen kommer att utgöra ett underlag till kommunstyrelsen i dess 
allmänna uppsiktsplikt. 

 
 Borås Stadshus AB ska årligen godkänna yttra sig om bolagens budgetar.  

Att godkänna budgeten är en uppgift som är förbehållen resp bolagsstyrelse och utgör inte en 
fråga för Stadshus AB. Däremot ska Stadshus AB yttra sig avseende avkastningskrav, 
finansiella mål och finansiering. 
 

 Ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag. 
Stadshus AB har en helt annan löpande kontakt med bolagen än vad kommunstyrelsen har. 
Genom bland annat pluppsamtal och genom VD–träffar har Stadshus AB möjlighet att stödja 
kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten. Exempelvis utgör redovisningen 
av genomförda ägardialoger en del av uppdraget att stödja KS i dess uppsiktsplikt. Denna 
stödjande uppgift innebär inte att kommunstyrelsen delegerar sin uppsiktspliktsuppgift utan att 
information lämnas från Stadshus AB till KS för dess roll vad gäller uppsiktsplikten. 

 
 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 

kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan 
beskaffenhet, ska kommunstyrelsen tillfrågas. Frågor där Stadshus AB ska yttra sig rör sig om 
frågor avseende ekonomi, legalitet eller exempelvis om koncernnytta. 
 

 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter med 
utgångspunkt från rapporteringen från kommunens bolag. 
Förtydligande utifrån Stadshus ABs roll.  

 Borås Stadshus AB utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar samt övriga 
Borås Stads ägda bolag som man har att utöva ägarstyrning över.  
Nytt stycke. Men ingen nyhet. Återspeglar förhållandena som sker idag. 

 
4.4 Dotterbolag och övriga av Borås Stads ägda bolag 
 
 

 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till Borås 
Stadshus AB som vidare bereder ärendet för eventuellt ställningstagande av 
kommunfullmäktige. 
Förtydligande av bolagens ansvar. 
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 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 
tar initiativ till. 
Förtydligande av bolagens ansvar. 

 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
g) bolagsstyrningsrapport 

Som en förstärkning av KS uppsiktsplikt ska bolagen årligen upprätta en rapport utifrån 
särskilda anvisningar. 

 
Innehåller protokollet handlingen, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att 
bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget 
utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
Ändras för tydlighetens skull. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter i protokoll utan gäller alla 
handlingar. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
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 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 
tar initiativ till. 
Förtydligande av bolagens ansvar. 

 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
g) bolagsstyrningsrapport 

Som en förstärkning av KS uppsiktsplikt ska bolagen årligen upprätta en rapport utifrån 
särskilda anvisningar. 

 
Innehåller protokollet handlingen, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att 
bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget 
utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
Ändras för tydlighetens skull. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter i protokoll utan gäller alla 
handlingar. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar avgå.  
 
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras 
utreda vad som ligger till grund till försämringen.  
 
8 Instruktion för VD 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. Borås Stadshus AB 
Ändring av mottagare till Stadshus AB pga lämplighet 
 
9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt 
handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Bolagen ska upprätta långsiktiga 
investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år. Förslag till finansiering av verksamheten ska 
lämnas in i samband med budgeten. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

B 1080

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års utfall 
i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut 
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med under 
perioden. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på webbplats 
under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som 
presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge 
att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 

 
13  Personalpolitik 
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
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I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års utfall 
i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut 
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med under 
perioden. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på webbplats 
under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som 
presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge 
att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 

 
13  Personalpolitik 
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
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Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för tjänster 
med jämförbara arbetsuppgifter.   
 
Rekrytering av VD beslutas av respektive bolags styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på kandidat som lönenivå och övriga 
anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för anställningens upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med dessa 
samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av lönenivåer 
och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen återrapportera 
resultatet till förhandlingsdelegationen.  
 
14 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 
Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 
kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Arkivregler  
 Attestregler Nya regler beslutade av KF under 2021 
 Avfallsplan 
 Digital strategi 
 Drogpolitiskt program 
 Energi- och klimatstrategi * 
 Grönområdesplan 
 Informationssäkerhetspolicy  
 Miljömål 
 Miljöpolicy 
 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 Plan för laddinfrastruktur 
 Policy för koncerninköp 
 Program för ett integrerat samhälle 
 Program för ett tillgängligt samhälle 
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
 Regler för finansverksamheten 
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
 Regler för intern kontroll 
 Regler för koncerninköp 
 Regler för säkerhetsskyddsarbetet 
 Regler för upphandling 
 Regler för visselblåsarfunktionen  
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
 Riktlinjer för finansverksamheten 
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för resor 
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
 Ungdomspolitiskt program 
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 Vision- och strategi för Borås Stad 
 Visionen om framtidens Borås 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  
 Översiktsplanen  

 
 

* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  
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 Vision- och strategi för Borås Stad 
 Visionen om framtidens Borås 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  
 Översiktsplanen  

 
 

* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av års-
stämman 2022. 

 

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både 
turister och kommuninvånare, 

• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 

• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 

Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 

• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 
djurparks-djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 

• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 
kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 

• arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att 
vara en attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för 
kommunens och regionens innevånare. 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direk-tiv. 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nack-
delar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina in-
täkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

 

Krav på resultat efter finansnetto: -9,4 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avse-ende 

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direk-tiv. 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nack-
delar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina in-
täkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

 

Krav på resultat efter finansnetto: -9,4 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avse-ende 

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och 

kommuninvånare, 
 förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
 öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 
 
Bolaget ska  
 delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
 utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparks-

djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
 arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
 arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att vara en 

attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för kommunens och 
regionens innevånare. 

 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:72 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina intäkter 
utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/av-
kastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr  -9,4 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:101 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 

attraktiv stad att bo och verka i 
 under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:102 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar  
 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:102 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar  
 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:101 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
Ett förtydligande av att även bostadsrätter kan byggas i områden där boendeformen är under-
representerad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 
attraktiv stad att bo och verka i 

 under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:102 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar  
 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar  
 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-

tas som en attraktiv ort att bo och verka i 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
Ett förtydligande av att även bostadsrätter kan byggas i områden där boendeformen är under-
representerad   

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-
tas som en attraktiv ort att bo och verka i 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-

fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
Ett förtydligande av att även bostadsrätter kan byggas i områden där boendeformen är under-
representerad  

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-
fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 1099

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 

attraktivt område att bo och verka i 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
Ett förtydligande av att även bostadsrätter kan byggas i områden där boendeformen är under-
representerad  

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 
attraktivt område att bo och verka i 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Sva-
neholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-

fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Sva-
neholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
 medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 

nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 
Ett förtydligande av att även bostadsrätter kan byggas i områden där boendeformen är under-
representerad  

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-
fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 1107

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstäm-
man 2022. 

Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 re-
spektive 9 procentandelar.  

 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 

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

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  

Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.                                                                                                              
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3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

Krav på resultat efter finansnetto: -19,2 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 

Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 

I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 

6 Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till 
Gemensamt ägardirektiv.                                                                                                                                                                        
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3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

Krav på resultat efter finansnetto: -19,2 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 

Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 

I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 

6 Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till 
Gemensamt ägardirektiv.                                                                                                                                                                        

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respek-
tive 9 procentandelar.  
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 
 Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.  
 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon-
kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo-
lagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför 
inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala or-
ganisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska där-
för i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
                                                                                                                              
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

 
Krav på resultat efter finansnetto: -18 mnkr  -19,2 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhand-
lingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt 
ägardirektiv.                                                                                                                                                                        
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

 
Krav på resultat efter finansnetto: -18 mnkr  -19,2 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhand-
lingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt 
ägardirektiv.                                                                                                                                                                        

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB  
 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av 
årsstämman 2022. 

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
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ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

Krav på resultat efter finansnetto: -28,4 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

  

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  

Krav på resultat efter finansnetto: -28,4 mnkr eller bättre 

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

  

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

• beslut om koncernbidrag 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

• ändring av aktiekapital 

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

• pantsättning av tillgångar 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:209 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera mö-
ten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nat-
ionellt och internationellt. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -28,7 mnkr  -28,4 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:210 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022- 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2022- 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.   
 

Styrelsens uppgifter 
  
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
 

Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
 

Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamheter. 

 (denna mening är ny – dock förekommer koncernledningsmöten som kan fungera på detta sätt. Även 
det gemensamma ägardirektivet kompletteras med denna uppgift) 
 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som 

sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
 

Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
 

Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamheter. 

 (denna mening är ny – dock förekommer koncernledningsmöten som kan fungera på detta sätt. Även 
det gemensamma ägardirektivet kompletteras med denna uppgift) 
 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som 

sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
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 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  

 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 att främja arbetet med mänskliga rättigheter. 

 

Företag och stiftelser   
 
4 §     
 

Styrelsen ska   
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   
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 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag. KS utser för – Borås Stadshus AB och Stadshus AB utser stämmoombud 
vad gäller de bolag man idkar ägarstyrning över. KF lämnar ombudsinstruktioner för 
samtliga bolag. Även det gemensamma ägardirektivet föreslås justeras på denna 
punkt. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   

Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
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 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag. KS utser för – Borås Stadshus AB och Stadshus AB utser stämmoombud 
vad gäller de bolag man idkar ägarstyrning över. KF lämnar ombudsinstruktioner för 
samtliga bolag. Även det gemensamma ägardirektivet föreslås justeras på denna 
punkt. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   

Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
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 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 

Uppföljningsfunktionen   
   
Styrelsens uppföljning  
 
8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 

Delegering från fullmäktige  
 

9 §   
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   
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Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankommer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   
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Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankommer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   
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Fastighetsfrågor   
   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   
Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen 
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   
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Särskilda uppgifter   

   
Processbehörighet  
 

10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   

Krisledning och höjd beredskap  
 

11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
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Särskilda uppgifter   

   
Processbehörighet  
 

10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   

Krisledning och höjd beredskap  
 

11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 

12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

    

Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   

 
Sammansättning  
 

13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   
 

Kommunalråd  
 

14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   
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Beredning  
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Beredning  
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022- 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2022- 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.   
 

Styrelsens uppgifter 
  
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
 

Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
 

Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamheter. 

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
 

Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
 

Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamheter. 

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
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 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  

 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 att främja arbetet med mänskliga rättigheter. 

 

Företag och stiftelser   
 
4 §     
 

Styrelsen ska   
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
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sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag.  

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   

Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
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sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag.  

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   

Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
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Uppföljningsfunktionen   
   
Styrelsens uppföljning  
 
8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 

Delegering från fullmäktige  
 

9 §   
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   
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    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankommer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   
   
Kommunstyrelsen ska   
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    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankommer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   
   
Kommunstyrelsen ska   
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   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   
Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen 
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   

   
Processbehörighet  
 

10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   
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Krisledning och höjd beredskap  
 

11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

   

Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 

12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
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Krisledning och höjd beredskap  
 

11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

   

Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 

12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
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   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  
    

Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   

 
Sammansättning  
 

13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   
 

Kommunalråd  
 

14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning  
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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2022-03-07 

Instans 
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Dnr KS 2015-00498 
531 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående 
kollektivtrafik - pendling och arbetsresor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M)och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
     

.    Ärendet i sin helhet 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-16 
lämnat in förslaget att underlätta för kombinationsresor bil-buss. Det borde 
finnas någon hållplats i Borås på linjen som har en närbelägen 
pendlingsparkering 

För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas någon 
hållplats i Borås på 100- linjen som har en närbelägen pendlingsparkering. En 
lämplig placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet. När den nya 27:an 
är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är det lätt att ta sig med bil från Borås 
liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 2.  

Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. 
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen 
vid Landvettermotet eller Landvetter Resecentrum och att man där kunde 
ansluta till flygbussen från Göteborg.  

Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan linje 100 och 
Flygbussarna.. 

Motionären föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade 
kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en 
närbelägen pendlingsparkering.  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden 
och Västtrafik om möjligheterna till kollektivt resande till Landvetter 
och biljettsamarbete med Flygbussarna. 

Nr 37
Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående kollek-
tivtrafik - pendling och arbetsresor

2022-03-07 Dnr KS 2015-00498531

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående 
kollektivtrafik - pendling och arbetsresor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M)och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
     

.    Ärendet i sin helhet 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-16 
lämnat in förslaget att underlätta för kombinationsresor bil-buss. Det borde 
finnas någon hållplats i Borås på linjen som har en närbelägen 
pendlingsparkering 

För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas någon 
hållplats i Borås på 100- linjen som har en närbelägen pendlingsparkering. En 
lämplig placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet. När den nya 27:an 
är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är det lätt att ta sig med bil från Borås 
liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 2.  

Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. 
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen 
vid Landvettermotet eller Landvetter Resecentrum och att man där kunde 
ansluta till flygbussen från Göteborg.  

Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan linje 100 och 
Flygbussarna.. 

Motionären föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade 
kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en 
närbelägen pendlingsparkering.  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden 
och Västtrafik om möjligheterna till kollektivt resande till Landvetter 
och biljettsamarbete med Flygbussarna. 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Svar på motion: 

Det finns idag flera kommersiella linjer mellan Borås och Landvetter flygplats 
och mellan Göteborg och flygplatsen och man kan nå flygplatsen med 
Västtrafik genom ett byte vid Landvetter centrum eller vid Korsvägen.  

Västra Götalandsregionen har inte tagit beslut om allmän trafikplikt på resor till 
flygplasten. Det innebär att man inte har för avsikt att lägga allmän linjetrafik 
med Västtrafik, eftersom man bedömer att de företag som kör till direkt 
flygplatsen på kommersiell basis kan hantera det resebehov som finns.  

Kommunerna i stråket och regionen har under flera år, i stråksamarbetet, 
arbetat med att utveckla busstrafik mellan viktiga målpunkter och flygplatsen. 
Under 2022 arbetar Samhällsplanerarnätverket Gbg-Borås med att utveckla 
Landvetter flygplats som attraktiv knutpunkt i stråket. Både för flygresenärer och 
personal som arbetar både på flygplatsen och i det nya närliggande 
verksamhetsområdet Landvetter Airport City. Flygbussarna och Västtrafik 
samarbetar för att göra pendlingsresor till flygplatsen enklare. Detta pågående 
arbete ska också ses som en förberedelse inför lokalisering av ny järnväg där en 
station kommer att etableras under Landvetter flygplats. Sedan 1 juni 2015 kan 
den som arbetar på Landvetter flygplats resa med Västtrafiks periodkort på 
Flygbussarna. 

Västtrafik aviserar att linje 100 kommer fortsätta vara en direktlinje Borås- 
Göteborg, utan mellanliggande stopp. Det finns möjlighet att parkera vid eller 
nära resecentrum för de som vill åka med linje 100 direkt till Göteborg.  

Borås Stad har under flera år diskuterat lokalisering och utformning av en 
pendelparkering utmed riksväg 40 i riktning mot Göteborg, tillsammans med 
Trafikverket och Västtrafik. Det pågår ett arbete, att lokalisera en 
pendelparkering i anslutning till Nabbamotet, med bra bytesmöjlighet till de 
bussar som stannar vid Nabbamotet. Utbyggnad av pendelparkering kan bli 
aktuell som steg två när den planerade ombyggnaden av Nabbmotet 
genomförts.  

 

Beslutsunderlag 
1. Ulrik Nilsson (M): Motion angående kollektivtrafik - pendling och 
arbetsresor, 2015-06-16 
   
 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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 Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående 
kollektivtrafik - pendling och arbetsresor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att underlätta kombinationsresor 
bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en närbelägen 
pendelparkering. 

Ärendet i sin helhet 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-16 
lämnat in förslaget att underlätta för kombinationsresor bil-buss. Det borde 
finnas någon hållplats i Borås på linjen som har en närbelägen 
pendlingsparkering 

För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas någon 
hållplats i Borås på 100- linjen som har en närbelägen pendlingsparkering. En 
lämplig placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet. När den nya 27:an 
är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är det lätt att ta sig med bil från Borås 
liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 2.  

Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. 
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen 
vid Landvettermotet eller Landvetter Resecentrum och att man där kunde 
ansluta till flygbussen från Göteborg.  

Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan linje 100 och 
Flygbussarna. 

Motionären föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade 
kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en 
närbelägen pendlingsparkering.  
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 Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående 
kollektivtrafik - pendling och arbetsresor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att underlätta kombinationsresor 
bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en närbelägen 
pendelparkering. 

Ärendet i sin helhet 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-16 
lämnat in förslaget att underlätta för kombinationsresor bil-buss. Det borde 
finnas någon hållplats i Borås på linjen som har en närbelägen 
pendlingsparkering 

För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas någon 
hållplats i Borås på 100- linjen som har en närbelägen pendlingsparkering. En 
lämplig placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet. När den nya 27:an 
är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är det lätt att ta sig med bil från Borås 
liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 2.  

Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. 
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen 
vid Landvettermotet eller Landvetter Resecentrum och att man där kunde 
ansluta till flygbussen från Göteborg.  

Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan linje 100 och 
Flygbussarna. 

Motionären föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade 
kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en 
närbelägen pendlingsparkering.  
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- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden 
och Västtrafik om möjligheterna till kollektivt resande till Landvetter 
och biljettsamarbete med Flygbussarna. 

Svar på motion: 

Det finns idag flera kommersiella linjer mellan Borås och Landvetter flygplats 
och mellan Göteborg och flygplatsen och man kan nå flygplatsen med 
Västtrafik genom ett byte vid Landvetter centrum eller vid Korsvägen.  

Västra Götalandsregionen har inte tagit beslut om allmän trafikplikt på resor till 
flygplasten. Det innebär att man inte har för avsikt att lägga allmän linjetrafik 
med Västtrafik, eftersom man bedömer att de företag som kör till direkt 
flygplatsen på kommersiell basis kan hantera det resebehov som finns.  

Kommunerna i stråket och regionen har under flera år, i stråksamarbetet, 
arbetat med att utveckla busstrafik mellan viktiga målpunkter och flygplatsen. 
Under 2022 arbetar Samhällsplanerarnätverket Gbg-Borås med att utveckla 
Landvetter flygplats som attraktiv knutpunkt i stråket. Både för flygresenärer och 
personal som arbetar både på flygplatsen och i det nya närliggande 
verksamhetsområdet Landvetter Airport City. Flygbussarna och Västtrafik 
samarbetar för att göra pendlingsresor till flygplatsen enklare. Detta pågående 
arbete ska också ses som en förberedelse inför lokalisering av ny järnväg där en 
station kommer att etableras under Landvetter flygplats. Sedan 1 juni 2015 kan 
den som arbetar på Landvetter flygplats resa med Västtrafiks periodkort på 
Flygbussarna. 

Västtrafik aviserar att linje 100 kommer fortsätta vara en direktlinje Borås- 
Göteborg, utan mellanliggande stopp. Det finns möjlighet att parkera vid eller 
nära resecentrum för de som vill åka med linje 100 direkt till Göteborg.  

Borås Stad har under flera år diskuterat lokalisering och utformning av en 
pendelparkering utmed riksväg 40 i riktning mot Göteborg, tillsammans med 
Trafikverket och Västtrafik. Det pågår ett arbete, att lokalisera en 
pendelparkering i anslutning till Nabbamotet, med bra bytesmöjlighet till de 
bussar som stannar vid Nabbamotet. Utbyggnad av pendelparkering kan bli 
aktuell som steg två när den planerade ombyggnaden av Nabbamotet 
genomförts.  

Beslutsunderlag 
1. Ulrik Nilsson (M): Motion angående kollektivtrafik - pendling och 
arbetsresor, 2015-06-16 
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Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

MOTION  2015-06-17 
ULRIK NILSSON  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Angående kollektivtrafik – pendling och arbetsresor.  
 
I stor enighet prioriterades länge kollektivt resande med tåg mellan Göteborg och Borås. Detta 
bland annat för att visa på behovet av en upprustad järnväg. När nu beslutet om en ny 
förbindelse är taget, och båda de politiska blocken är eniga om det, kan det argumentet anses ha 
fallit. Även innan beslutet om Götalandsbanan blev aktuellt hade situationen förändrats genom 
den välfungerande bussen linje 100. 
 
I anslutning till den linjen finns det dock några ytterligare möjligheter att beakta: 
 

1. För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas någon hållplats i Borås 
på linjen som har en närbelägen pendlingsparkering. En lämplig placering av en sådan 
borde vara i Viaredsområdet. När den nya 27:an är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är 
det lätt att ta sig med bil från Borås liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 

2. Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. De 
gånger det går är det omständligt med byte på Korsvägen i Göteborg. En lösning vore att 
några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen vid Landvettermotet eller 
Landvetter Resecentrum och att man där kunde ansluta till flygbussen från Göteborg. 
Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan linje 100 och Flygbussarna. 

 
En god kollektivtrafik kan bli ännu bättre. 
 
Jag föreslår därför Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för 
linje 100 som har en närbelägen pendlingsparkering. 
 
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik om möjligheterna till 
kollektivt resande till Landvetter och biljettsamarbete med Flygbussarna.  
 
Ulrik Nilsson (M) 
Kommunfullmäktigeledamot   
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Motion: Undvik osund konkurrens!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande 

Vidare mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) till förmån för sitt yrkande.  
          

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en översyn av kommunala verksamheter som kan anses vara i 
konkurrens med näringslivet samt att undvika osund konkurrens med 
näringslivet genom att främja lika villkor vid upphandlingar.           

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss.     

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra en översyn av de kommunala verksamheter som enligt 
motionärerna kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet samt 
genomföra en analys av hur upphandlingsprocessen kan förbättras i syfte att 
förbättras för att undvika osund konkurrens i enlighet med motionens 
intentioner. 

Motionärerna beskriver i sin motion att ett fritt och blomstrande näringsliv är 
grunden för välståndet inklusive kommunens välfärdstjänster. Motionärerna 

Nr 38
Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Undvik osund konkurrens!
2022-02-21 Dnr KS 2020-00094 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 
2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Motion: Undvik osund konkurrens!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande 

Vidare mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) till förmån för sitt yrkande.  
          

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en översyn av kommunala verksamheter som kan anses vara i 
konkurrens med näringslivet samt att undvika osund konkurrens med 
näringslivet genom att främja lika villkor vid upphandlingar.           

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss.     

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra en översyn av de kommunala verksamheter som enligt 
motionärerna kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet samt 
genomföra en analys av hur upphandlingsprocessen kan förbättras i syfte att 
förbättras för att undvika osund konkurrens i enlighet med motionens 
intentioner. 

Motionärerna beskriver i sin motion att ett fritt och blomstrande näringsliv är 
grunden för välståndet inklusive kommunens välfärdstjänster. Motionärerna 
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anser att företagarnas förmåga att skapa välstånd begränsas av osund 
konkurrens från stat och kommun. Exempel på detta är kommunal 
restaurangverksamhet men även kommunens traditionella verksamhet inom 
LSS och hemtjänst. Motionärerna beskriver även att kommunen vid 
utformandet av förfrågningsunderlag vid offentliga upphandlingar nu riskerar 
gynna större aktörer på bekostnad av mindre företag.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Samma gäller även för verksamheter som kommuner utför. 
Borås Stad skall inte verka i osund konkurrens med privat verksamhet utan 
endast utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed 
inte konkurrera med privata företag. De verksamheter inom exempelvis 
restaurangverksamhet som bedrivs av Borås Stad vänder sig till anställda, 
brukare och elever och inte till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund 
konkurrens, 2021-01-22 
  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Motionärerna 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

KC2: Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Motion: Undvik osund konkurrens” 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionen avslås istället för att förklaras besvarad. Vi ställer oss frågande 
till att man i motionen beskriver kommunal verksamhet, som i allra högsta grad innefattas i den 
kommunala kompetensen, exempelvis hemtjänst, som osund konkurrens. Det är en utgångspunkt 
som Vänsterpartiet inte delar. Det kommunala ansvaret för denna verksamhet är mer långtgående 
än enbart att fungera som en beställarfunktion, där privata företag med vinstintressen betraktas som 
självklara utövare. 

Vidare är vi inte överens med formuleringen i fullmäktigeskrivelsen om att Borås Stad enbart ska 
utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrerar med 
privata företag. Vänsterpartiet menar att vad som ingår i den kommunala kompetensen många 
gånger i praktiken är öppet för politisk tolkning. En för snäv tolkning av detta riskerar att leda till 
situationer då samhällsnyttan av att kommunen utför viss verksamhet inte beaktas i tillräckligt hög 
utsträckning. Ett exempel är frågan om Servicenämndens uppdrag som vi brukar diskutera i samband 
med budgetfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: ”Motionen avslås” 
 

- Att texten ”Borås Stad skall … inte till allmänheten.” stryks 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 mars 2022

 B 1143

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

KC2: Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Motion: Undvik osund konkurrens” 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionen avslås istället för att förklaras besvarad. Vi ställer oss frågande 
till att man i motionen beskriver kommunal verksamhet, som i allra högsta grad innefattas i den 
kommunala kompetensen, exempelvis hemtjänst, som osund konkurrens. Det är en utgångspunkt 
som Vänsterpartiet inte delar. Det kommunala ansvaret för denna verksamhet är mer långtgående 
än enbart att fungera som en beställarfunktion, där privata företag med vinstintressen betraktas som 
självklara utövare. 

Vidare är vi inte överens med formuleringen i fullmäktigeskrivelsen om att Borås Stad enbart ska 
utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrerar med 
privata företag. Vänsterpartiet menar att vad som ingår i den kommunala kompetensen många 
gånger i praktiken är öppet för politisk tolkning. En för snäv tolkning av detta riskerar att leda till 
situationer då samhällsnyttan av att kommunen utför viss verksamhet inte beaktas i tillräckligt hög 
utsträckning. Ett exempel är frågan om Servicenämndens uppdrag som vi brukar diskutera i samband 
med budgetfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: ”Motionen avslås” 
 

- Att texten ”Borås Stad skall … inte till allmänheten.” stryks 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Motion: Undvik osund konkurrens!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en översyn av kommunala verksamheter som kan anses vara i 
konkurrens med näringslivet samt att undvika osund konkurrens med 
näringslivet genom att främja lika villkor vid upphandlingar.           

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss.     

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra en översyn av de kommunala verksamheter som enligt 
motionärerna kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet samt 
genomföra en analys av hur upphandlingsprocessen kan förbättras i syfte att 
förbättras för att undvika osund konkurrens i enlighet med motionens 
intentioner. 

Motionärerna beskriver i sin motion att ett fritt och blomstrande näringsliv är 
grunden för välståndet inklusive kommunens välfärdstjänster. Motionärerna 
anser att företagarnas förmåga att skapa välstånd begränsas av osund 
konkurrens från stat och kommun. Exempel på detta är kommunal 
restaurangverksamhet men även kommunens traditionella verksamhet inom 
LSS och hemtjänst. Motionärerna beskriver även att kommunen vid 
utformandet av förfrågningsunderlag vid offentliga upphandlingar nu riskerar 
gynna större aktörer på bekostnad av mindre företag.           
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Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Samma gäller även för verksamheter som kommuner utför.  

Svenskt näringsliv mäter årligen företagens uppfattning om kommunernas 
företagsklimat. Företagens samlade omdöme om företagsklimatet i Borås har 
sedan 2010 varit bra, men aldrig nått omdömet gott klimat. I Borås Stads 
budget finns indikatorn ”Resultatet av det sammanfattade omdömet om 
näringslivsklimatet ska öka.” I budget 2022 innebär det en ökning från 
omdömet 3,39. När kommunen jämförs med andra, gällande konkurrens från 
kommunens verksamheter, har Borås år 2021 plats 267 i Svenskt näringslivs 
mätning. För att få ett bättre omdöme ska Borås Stad inte verka i osund 
konkurrens med privat verksamhet utan endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrera med privata företag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund 
konkurrens, 2021-01-22 
  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Motionärerna 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Samma gäller även för verksamheter som kommuner utför.  

Svenskt näringsliv mäter årligen företagens uppfattning om kommunernas 
företagsklimat. Företagens samlade omdöme om företagsklimatet i Borås har 
sedan 2010 varit bra, men aldrig nått omdömet gott klimat. I Borås Stads 
budget finns indikatorn ”Resultatet av det sammanfattade omdömet om 
näringslivsklimatet ska öka.” I budget 2022 innebär det en ökning från 
omdömet 3,39. När kommunen jämförs med andra, gällande konkurrens från 
kommunens verksamheter, har Borås år 2021 plats 267 i Svenskt näringslivs 
mätning. För att få ett bättre omdöme ska Borås Stad inte verka i osund 
konkurrens med privat verksamhet utan endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrera med privata företag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund 
konkurrens, 2021-01-22 
  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Motionärerna 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 
 

Motion  Kommunfullmäktige 
  2019-01-21 

     
 

 

 
 
Undvik osund konkurrens!  
Ett fritt och blomstrande näringsliv är nyckeln till det stora välstånd vi i dag för givet. Det är 
entreprenörer och företagare som vågat ta steget och förverkliga sina idéer som lagt grunden för vår 
materiella rikedom, inklusive den välfärd och annan service som kommunen tillhandahåller. Därför är 
det viktigt att Borås Stad gör sitt yttersta för att förbättra näringslivets villkor och värna dess fria 
ställning.  

Företagarnas förmåga att skapa välstånd begränsas tyvärr i många fall av osund konkurrens från stat 
och kommun. Den osunda konkurrensen kan ske genom att det offentliga bedriver verksamhet som 
egentligen skulle kunna driva lika bra eller bättre av annan aktör. Ett mer uppenbart exempel på det 
är kommunal restaurangverksamhet men det kan även röra sig om verksamhet i mer traditionellt 
kommunala sektorer, såsom LSS eller hemtjänst. Osund konkurrens kan också skapas av att 
kommunen vid upphandlingar ställer kriterier så att vissa aktörer ges fördelar i förhållande till andra, 
utan att deras förmåga att leverera önskad produkt nödvändigtvis skiljer sig åt. Till exempel kan 
utformningen av förfrågningsunderlagen ibland gynna större aktörer på bekostnad av mindre. 
 
För att undvika osund konkurrens är det viktigt att kommunen gör en översyn av vilka egna 
verksamheter som befinner sig i konkurrens med näringslivet såväl som en analys av hur 
upphandlingsprocessen kan förbättras för att fler aktörer ska kunna konkurrera på mer likvärdiga 
villkor.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av vilka kommunala verksamheter som kan 
betraktas som ren konkurrens med näringslivet i enlighet med motionens intentioner. 
 
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys av hur upphandlingsprocessen kan 
förbättras i syfte att motverka osund konkurrens i enlighet med motionens intentioner.  
 

 

Annette Carlson (M)   Niklas Arvidsson (KD) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2020-00195 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige avslår motionen     

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande    

Sammanfattning 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner.           

Motionen har skickats på remiss till Sociala Omsorgsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt till Centrala Funktionshinderrådet och Centrala 
pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att motionens högt ställda kvalitetskrav på 
vården i livets slutskede genomförs och revideras kontinuerligt föreslår 
Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner. Intentionerna i motionen är att det ska 
finnas ett alternativ till existerande vård eftersom den vård som förekommer i 
hemmet kan vara belastande. Vården på korttidsboende präglas av starkt tryck 
på verksamheterna att vara effektiva. Patienter som närmar sig livets slutskede 
behöver en god miljö i avskildhet och ro. I motionen nämns de existerande 
enheterna men motionären menar det ska till ytterligare enhet eftersom det 

Nr 39
Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD):  
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård
2022-03-07 Dnr KS 2020-00195 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2020-00195 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige avslår motionen     

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande    

Sammanfattning 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner.           

Motionen har skickats på remiss till Sociala Omsorgsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt till Centrala Funktionshinderrådet och Centrala 
pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att motionens högt ställda kvalitetskrav på 
vården i livets slutskede genomförs och revideras kontinuerligt föreslår 
Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner. Intentionerna i motionen är att det ska 
finnas ett alternativ till existerande vård eftersom den vård som förekommer i 
hemmet kan vara belastande. Vården på korttidsboende präglas av starkt tryck 
på verksamheterna att vara effektiva. Patienter som närmar sig livets slutskede 
behöver en god miljö i avskildhet och ro. I motionen nämns de existerande 
enheterna men motionären menar det ska till ytterligare enhet eftersom det 

Borås Stad 
  Sida 
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arbete som förvaltningarna hänvisar till inte lever upp till god miljö och 
avskildhet.        

Motionen har skickats på remiss till Centrala Funktionshinderrådet, Centrala 
pensionärsrådet, Sociala Omsorgsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.  
Båda nämnderna är överens om att de inte ser något behov av ett hospice 
eftersom förvaltningarna utvecklar och kvalitetssäkrar processen för kvalitativ 
vård på de enheter som existerar. Centrala pensionärsrådet avstår från att till- 
eller avstyrka motionen och Centrala funktionshinderrådet tillstyrker remissen. 

2007 gav dåvarande regering ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett 
nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Uppdraget gavs 
för att regeringen såg att vård i livets slutskede inte var jämlik över landet. 
Socialstyrelsen började samla uppgifter och 2013 kom ett ”Nationellt 
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”. Detta kunskapsstöd ska 
stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och 
kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. 

En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, 
multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående. Kunskapsstödet bildar grunden för det arbete som Borås Stad gör 
tillsammans med regionen i både hem och på en avdelning på enheten 
Sörmarksgatan 207. Både Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen arbetar utifrån en process som färdigställdes under hösten 
2019 och påbörjade implementeringen under våren 2020 på de existerande 
enheterna. Implementeringen är genomförd och kommer att revideras under 
mars 2022. Till detta kan nämnas att nya eller ytterligare enheter inte 
nödvändigtvis skapar den lugn och avskildhet som motionären eftersträvar. 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen kan konstatera att eftersom motionens intentioner att ha en 
hög kvalitet på vården i livets slutskede genomförs och revideras regelbundet 
föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård, 2020-02-
19 
2. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Sociala omsorgsnämnden, 
2020-06-12 
3. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Vård- och äldrenämnden, 
2020-09-24 
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4. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala funktionshinderrådet, 
2022-02-02 
5. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala pensionärsrådet, 
2022-02-16   
 

 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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4. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala funktionshinderrådet, 
2022-02-02 
5. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala pensionärsrådet, 
2022-02-16   
 

 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2020-00195 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bifaller motionen, samt uppdrar Vård- och äldrenämnden 
att se över möjligheterna att kommunen i samverkan med Västra 
Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att driva ett hospice i 
kommunen.       

Sammanfattning 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner.           

Motionen har skickats på remiss till Sociala Omsorgsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt till Centrala Funktionshinderrådet och Centrala 
pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att motionens högt ställda kvalitetskrav på 
vården i livets slutskede ej genomförs i tillräcklig omfattning, och revideras 
kontinuerligt föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

Kommunstyrelse ser ett behov av att ytterligare stärka den palliativa vården och 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt uppdra Vård- och 
äldrenämnden att se över möjligheterna att kommunen i samverkan med Västra 
Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att driva ett hospice i 
kommunen.       

 

Ärendet i sin helhet 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner. Intentionerna i motionen är att det ska 
finnas ett alternativ till existerande vård eftersom den vård som förekommer i 
hemmet kan vara belastande. Vården på korttidsboende präglas av starkt tryck 
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på verksamheterna att vara effektiva. Patienter som närmar sig livets slutskede 
behöver en god miljö i avskildhet och ro. I motionen nämns de existerande 
enheterna men motionären menar det ska till ytterligare enhet eftersom det 
arbete som förvaltningarna hänvisar till inte lever upp till god miljö och 
avskildhet.        

Motionen har skickats på remiss till Centrala Funktionshinderrådet, Centrala 
pensionärsrådet, Sociala Omsorgsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.  
Båda nämnderna är överens om att de inte ser något behov av ett hospice 
eftersom förvaltningarna utvecklar och kvalitetssäkrar processen för kvalitativ 
vård på de enheter som existerar. Centrala pensionärsrådet avstår från att till- 
eller avstyrka motionen och Centrala funktionshinderrådet tillstyrker remissen. 

2007 gav dåvarande regering ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett 
nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Uppdraget gavs 
för att regeringen såg att vård i livets slutskede inte var jämlik över landet. 
Socialstyrelsen började samla uppgifter och 2013 kom ett ”Nationellt 
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”. Detta kunskapsstöd ska 
stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och 
kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. 

En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, 
multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående. Kunskapsstödet bildar grunden för det arbete som Borås Stad gör 
tillsammans med regionen i både hem och på en avdelning på enheten 
Sörmarksgatan 207. Både Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen arbetar utifrån en process som färdigställdes under hösten 
2019 och påbörjade implementeringen under våren 2020 på de existerande 
enheterna. Implementeringen är genomförd och kommer att revideras under 
mars 2022. Till detta kan nämnas att nya eller ytterligare enheter inte 
nödvändigtvis skapar den lugn och avskildhet som motionären eftersträvar. 

Kommunstyrelse ser dock ett behov av att ytterligare stärka den palliativa 
vården och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt uppdra 
Vård- och äldrenämnden att se över möjligheterna att kommunen i samverkan 
med Västra Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att driva ett 
hospice i kommunen.       

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen kan konstatera att eftersom motionens intentioner att ha en 
hög kvalitet på vården i livets slutskede genomförs och revideras regelbundet 
föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

Kommunstyrelsen anser att kommunen i större omfattning ska prioritera att ge 
denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 
professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. Att som motionären 
föreslår särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och 
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på verksamheterna att vara effektiva. Patienter som närmar sig livets slutskede 
behöver en god miljö i avskildhet och ro. I motionen nämns de existerande 
enheterna men motionären menar det ska till ytterligare enhet eftersom det 
arbete som förvaltningarna hänvisar till inte lever upp till god miljö och 
avskildhet.        

Motionen har skickats på remiss till Centrala Funktionshinderrådet, Centrala 
pensionärsrådet, Sociala Omsorgsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.  
Båda nämnderna är överens om att de inte ser något behov av ett hospice 
eftersom förvaltningarna utvecklar och kvalitetssäkrar processen för kvalitativ 
vård på de enheter som existerar. Centrala pensionärsrådet avstår från att till- 
eller avstyrka motionen och Centrala funktionshinderrådet tillstyrker remissen. 

2007 gav dåvarande regering ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett 
nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Uppdraget gavs 
för att regeringen såg att vård i livets slutskede inte var jämlik över landet. 
Socialstyrelsen började samla uppgifter och 2013 kom ett ”Nationellt 
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”. Detta kunskapsstöd ska 
stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och 
kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. 

En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, 
multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 
närstående. Kunskapsstödet bildar grunden för det arbete som Borås Stad gör 
tillsammans med regionen i både hem och på en avdelning på enheten 
Sörmarksgatan 207. Både Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen arbetar utifrån en process som färdigställdes under hösten 
2019 och påbörjade implementeringen under våren 2020 på de existerande 
enheterna. Implementeringen är genomförd och kommer att revideras under 
mars 2022. Till detta kan nämnas att nya eller ytterligare enheter inte 
nödvändigtvis skapar den lugn och avskildhet som motionären eftersträvar. 

Kommunstyrelse ser dock ett behov av att ytterligare stärka den palliativa 
vården och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt uppdra 
Vård- och äldrenämnden att se över möjligheterna att kommunen i samverkan 
med Västra Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att driva ett 
hospice i kommunen.       

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen kan konstatera att eftersom motionens intentioner att ha en 
hög kvalitet på vården i livets slutskede genomförs och revideras regelbundet 
föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige avslår motionen.  

Kommunstyrelsen anser att kommunen i större omfattning ska prioritera att ge 
denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 
professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. Att som motionären 
föreslår särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och 
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utredningsfall av personer som inte är döende, skapar bättre förutsättningar att 
nå dessa kvalitetskrav. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifalla motionen, samt 
uppdra Vård- och äldrenämnden att se över möjligheterna att kommunen i 
samverkan med Västra Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att 
driva ett hospice i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård, 2020-02-
19 
2. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Sociala omsorgsnämnden, 
2020-06-12 
3. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Vård- och äldrenämnden, 
2020-09-24 
4. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala funktionshinderrådet, 
2022-02-02 
5. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala pensionärsrådet, 
2022-02-16   
 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00195 1.1.1.1 

 
Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 
 

 

 

Centrala pensionärsrådets yttrande över Motion: 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 2 september 2020 beslutade rådet att  avstå från att 
tillstyrka eller avstyrka motionen, men skickar med tillägget att det är viktigt att 
personal (i synnerhet sjuksköterskor) finns tillgängliga dygnet runt i denna 
verksamhet. tillstyrka motionen.  

  

 
Enligt uppdrag 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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REMISSYTTRANDE 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00195 1.1.1.1 

 
Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 
 

 

 

Centrala pensionärsrådets yttrande över Motion: 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 2 september 2020 beslutade rådet att  avstå från att 
tillstyrka eller avstyrka motionen, men skickar med tillägget att det är viktigt att 
personal (i synnerhet sjuksköterskor) finns tillgängliga dygnet runt i denna 
verksamhet. tillstyrka motionen.  

  

 
Enligt uppdrag 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Sprigg 
Handläggare 
033 357733 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-08 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00038 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård” och skickar yttrandet till 
Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva 
platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. Vårdplatserna drogs 
ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, 
ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 vårdas dels patienter som behöver 
rehabilitering efter operativa ingrepp eller är under utredning för framtida boende, och 
dels patienter som vårdas i livets slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att 
blanda de olika patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité 
och ge trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 
svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer som inte 
är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ta 
initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett 
Hospiceboende, alternativt ett separat boende för palliativ vård, i enlighet med 
motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. Kommunen 
ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och läkartillgång som inte finns 
i kommunen och inte ryms inom hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är 
ovanliga och de flesta hospice drivs genom stiftelser. 
 
Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt 
för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för 
hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. 
 
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre 
svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller andra symtom 
och problem av psykologisk, social och existentiell art är av största vikt. Den största 
delen av den palliativa vården sköts av kommunernas hemsjukvård. Västra 
Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av patienterna behöver specialiserad 
palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda team i patientens hem ibland i 
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samverkan med hemsjukvården, på speciella vårdavdelningar eller på ett hospice. I 
Västra Götalandsregionen finns tre hospice i Göteborg och ett i Lidköping. 
 
På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra Älvsborg). 
Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan med hemsjukvård 
och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa vårdplatser. Palliativ vård från 
PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat 
med palliativ vård. 
   
Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en korridor är 
avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet arbetar i lag, med ett 
lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som arbetar med palliativ 
inriktning består av personer som önskar att arbeta med denna vårdform och som 
bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både arbetslaget och brukare är knutna till 
en sjuksköterska som har inriktning palliativ vård. Eftersom enheten är delad i 
korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte inkommit några 
synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter. 
  
Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en gemensam 
process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Processen 
med tillhörande instruktioner och rutiner färdigställdes hösten 2019 och en 
implementering i berörda förvaltningar sker under våren 2020. I processen finns i 
nuläget en kompetensplan framtagen för legitimerad personal samt enhetschefer i 
vårdnära verksamheter. Under 2020 kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan 
utarbetas som riktar sig till baspersonalen samt handläggarna. 

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många som 
beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Social omsorgsnämnden saknar även 
statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin vård och omsorg i 
livets slutskede. 
 
Sociala omsorgsnämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att utveckla 
och kvalitetssäkra processen för palliativ vård.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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samverkan med hemsjukvården, på speciella vårdavdelningar eller på ett hospice. I 
Västra Götalandsregionen finns tre hospice i Göteborg och ett i Lidköping. 
 
På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra Älvsborg). 
Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan med hemsjukvård 
och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa vårdplatser. Palliativ vård från 
PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat 
med palliativ vård. 
   
Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en korridor är 
avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet arbetar i lag, med ett 
lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som arbetar med palliativ 
inriktning består av personer som önskar att arbeta med denna vårdform och som 
bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både arbetslaget och brukare är knutna till 
en sjuksköterska som har inriktning palliativ vård. Eftersom enheten är delad i 
korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte inkommit några 
synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter. 
  
Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en gemensam 
process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Processen 
med tillhörande instruktioner och rutiner färdigställdes hösten 2019 och en 
implementering i berörda förvaltningar sker under våren 2020. I processen finns i 
nuläget en kompetensplan framtagen för legitimerad personal samt enhetschefer i 
vårdnära verksamheter. Under 2020 kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan 
utarbetas som riktar sig till baspersonalen samt handläggarna. 

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många som 
beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Social omsorgsnämnden saknar även 
statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin vård och omsorg i 
livets slutskede. 
 
Sociala omsorgsnämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att utveckla 
och kvalitetssäkra processen för palliativ vård.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2020-02-19 
Motion 

 
 

EEttaabblleerriinngg  aavv  hhoossppiiccee//sseeppaarraatt  vvåårrddeennhheett  fföörr  ppaalllliiaattiivv  vvåårrdd  
 
Alla drabbas vi av personliga förluster såväl i våra familjer som i vänskapskrets och arbetsliv, men det 
är när sjukdom och död drabbar oss själva eller våra närmaste, som vi stannar upp och reflekterar över 
sjukvårdens förmåga eller brister. 

 
Det är hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar uppdragen mellan huvudmän. Kommunen ansvarar för 
den kommunala hemsjukvården, som kan inkludera sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 
Många personer, som är i livets slutskede, där det inte längre finns några botande möjligheter vårdas i 
sina hem. Ibland är det deras eget önskemål, men faktum är att det finns få andra möjligheter, annat än 
så kallat korttidsboende. Många patienter stannar kvar inom sjukhusvården om den palliativa vården 
inte blir alltför lång. Då måste sjukhuset söka efter annan vårdplats, eftersom bristen på platser inom 
slutenvården är stor. Det är emellertid av största vikt att kommuninvånarna ges möjlighet att välja var 
man den sista tiden i livet vill vårdas. 

 
Målet med vård i livet slutskede, så kallad palliativ vård, är att ge bästa möjliga lindring av smärta 
och andra symptom, så även av fysiska, psykologiska och existentiella aspekter. 
Vårdas patienten i hemmet finns hjälp att få från hemtjänst, hemsjukvård samt vid behov även stöd 
från det palliativa teamet från sjukhuset. För att ta del av det Palliativa teamets tjänst krävs remiss 
samt antingen en svår psykosocial situation, eller så svåra symptom att dessa inte går att lindra inom 
öppenvården. Vid vård i hemmet ställs stora krav, dels på den kommunala vårdinsatsen och dels på 
vårdtagarens anhöriga. För de närstående kan den psykiska pressen att vårda sin anhörige i hemmet 
bli mycket stor. 

 
Borås har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva platser på Våglängdsgatan, men 2013 lades 
detta ner och vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 
207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. Beslutet innebar i stort att man körde över en oerhört utsatt 
och svag patientgrupp. Att ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt togs bort. Orsaken till 
neddragningen skulle, enligt kommunen, bero på minskad efterfrågan på palliativ vård och ”tomma” 
platser, men enligt det Palliativa registret i Kalmar, som fungerar som ett hjälpmedel för att förbättra 
vården för döende, ansågs situationen vid den tiden vara tvärtom. Kön till den särskilda vården för 
döende är ständigt lika lång och många hinner inte få någon plats. Statistik från åren mellan 2017 och 
2019 visar att 100 personer avlidit på korttidsboende i Borås. 
 
På Sörmarksgatan 207, Hulta ängar, vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa 
ingrepp eller är under utredning avseende framtida boende och dels patienter som vårdas i livets 
slutskede. Att blanda dessa olika patientgrupper är olämpligt. Den kategori av kommunal vård som 
Hulta ängar representerar, utmärks av ett starkt tryck på verksamheten att tillämpa kortast möjliga 
vårdtid med krav på snabb utskrivning till hemmet eller annat permanent boende. Det finns tråkiga 
exempel där döende patienter tvingats till vårdplanering några timmar före dödsfallet. 
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Patienter som är föremål för palliativ vård och närmar sig livets slut behöver en god miljö, 
avskildhet och ro i syfte att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. 
Den palliativa vården kräver också att det finns ständigt närvarande personal som är särskilt 
utbildad inom detta område. 

 
Hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende patienter baserad på respekt för personlig integritet, 
god omvårdnad och symptomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. 
Ordet hospice betyder gästfrihet, vilket är en relation mellan den som är värd och den som är gäst. Ett 
hospice erbjuder en varm miljö med inredning i lugna färger, gröna växter, blommor och levande ljus. 
Exteriören är också viktig och ska ge möjlighet att vår- och sommartid komma ut i en grönskande oas. 
Vård på ett hospice ger närstående möjlighet att enbart koncentrera sig på att vara hos och med sin 
anhörige eftersom hospicets kompetenta personal ansvarar för den praktiska vården. Vårdtagaren bör 
vara omgiven av specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Målet är att främja livskvalité och 
ge trygghet så att svårt sjuka patienter den sista tiden i livet kan leva ett aktivt och värdigt liv. I 
Göteborg finns tre hospice, Borås borde kunna erbjuda åtminstone en sådan möjlighet; ett särskilt 
boende för palliativ vård. Det finns uppfattningar att ett hospice ska betraktas som slutenvård inom 
den sjukhusgemensamma verksamheten alternativt drivas i stiftelseform. Om man skulle vilja, finns 
emellertid möjligheter, att utreda hur Borås stad kan gå vidare i denna fråga, 

 
Den viktigaste frågan är emellertid att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från 
rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. Detta skulle innebära att 
kommunen vill prioritera att ge denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 
professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. 
 

 
Sverigedemokraterna föreslår 

 
att uppdra Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till att, i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende 
för palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner.  

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
Ledamot Kommunfullmäktige  
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2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 108 Dnr VAN 2020-00073 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård”.     

Reservationer:  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 
elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. Målet med 
vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge trygghet, men motionären 
anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede 
från rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. 
Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ta 
initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, erbjuda Borås 
invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för palliativ vård, i 
enlighet med motionens intentioner. 

Hospicevård kräver specialistkompetens och läkartillgång som inte finns i 
kommunen och inte ryms inom hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunala 
hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs genom stiftelser.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 
Älvsborg). Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med 
palliativ vård.   

Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 
korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Eftersom enheten 
är delad i korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte 
inkommit några synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen 
av brukare/patienter.  

Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” färdigställdes 
under hösten 2019 en implementering i berörda förvaltningar sker under våren 
2020.  

Vård- och äldrenämnden saknar statistik på hur många som beviljats 
korttidsplats för vård i livets slutskede, samt om, och i så fall var, den enskilde 
väljer att få sin vård och omsorg i livets slutskede.  
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Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.  

Yrkanden  
Björn Qvarnström (SD) presenterar ett alternativ beslutsförslag, se bilaga 3: 
Alternativ beslutsförslag SD § 108 Yttrande över motion Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för pallitativ vård.  

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enligt med ordförandes förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja innebär bifall till ordförandes förslag. 
Nej innebär bifall till Björn Qvarnströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat: 
Vid omröstning röstas ja av: Hans Gustafsson, Rose-Marie Liljenby Andersson, 
Mohamed Ben Maaouia, Marie Sandberg, Bo Unosson, Göran Larsson, Anna-
Clara Stenström, Lotta Löfgren Hjelm, Gunbritt Johansson och Johan 
Wikander. Röstar nej gör: Björn Qvarnström.  

Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutas bifall till ordförandes förslag.        

Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                  

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.  

Yrkanden  
Björn Qvarnström (SD) presenterar ett alternativ beslutsförslag, se bilaga 3: 
Alternativ beslutsförslag SD § 108 Yttrande över motion Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för pallitativ vård.  

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enligt med ordförandes förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja innebär bifall till ordförandes förslag. 
Nej innebär bifall till Björn Qvarnströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat: 
Vid omröstning röstas ja av: Hans Gustafsson, Rose-Marie Liljenby Andersson, 
Mohamed Ben Maaouia, Marie Sandberg, Bo Unosson, Göran Larsson, Anna-
Clara Stenström, Lotta Löfgren Hjelm, Gunbritt Johansson och Johan 
Wikander. Röstar nej gör: Björn Qvarnström.  

Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutas bifall till ordförandes förslag.        

Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                  

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-21 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00073 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård”.          

Sammanfattning  
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 
elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. Målet med 
vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge trygghet, men motionären 
anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede 
från rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. 
Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ta 
initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, erbjuda Borås 
invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för palliativ vård, i 
enlighet med motionens intentioner. 

Hospicevård kräver specialistkompetens och läkartillgång som inte finns i 
kommunen och inte ryms inom hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunala 
hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs genom stiftelser.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 
Älvsborg). Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med 
palliativ vård.   

Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 
korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Eftersom enheten 
är delad i korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte 
inkommit några synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen 
av brukare/patienter.  

Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” färdigställdes 
under hösten 2019 en implementering i berörda förvaltningar sker under våren 
2020.  

Vård- och äldrenämnden saknar statistik på hur många som beviljats 
korttidsplats för vård i livets slutskede, samt om, och i så fall var, den enskilde 
väljer att få sin vård och omsorg i livets slutskede.  
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Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.    

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 
elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. 
Vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet 
Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 
vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa ingrepp eller är 
under utredning för framtida boende, och dels patienter som vårdas i livets 
slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att blanda de olika 
patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge 
trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 
svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer 
som inte är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får 
i uppdrag att ta initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för 
palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. 
Kommunen ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och 
läkartillgång som inte finns i kommunen och inte ryms inom hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs 
genom stiftelser.  

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på 
respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt 
psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för 
människor i livets slutskede.  

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte 
längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller 
andra symtom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av 
största vikt. Den största delen av den palliativa vården sköts av kommunernas 
hemsjukvård. Västra Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av 
patienterna behöver specialiserad palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda 
team i patientens hem ibland i samverkan med hemsjukvården, på speciella 
vårdavdelningar eller på ett hospice. I Västra Götalandsregionen finns tre 
hospice i Göteborg och ett i Lidköping.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 
Älvsborg). Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan 
med hemsjukvård och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa 
vårdplatser. Palliativ vård från PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs 
sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med palliativ vård.   
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Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.    

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 
elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. 
Vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet 
Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 
vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa ingrepp eller är 
under utredning för framtida boende, och dels patienter som vårdas i livets 
slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att blanda de olika 
patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge 
trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 
svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer 
som inte är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får 
i uppdrag att ta initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för 
palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. 
Kommunen ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och 
läkartillgång som inte finns i kommunen och inte ryms inom hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs 
genom stiftelser.  

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på 
respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt 
psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för 
människor i livets slutskede.  

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte 
längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller 
andra symtom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av 
största vikt. Den största delen av den palliativa vården sköts av kommunernas 
hemsjukvård. Västra Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av 
patienterna behöver specialiserad palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda 
team i patientens hem ibland i samverkan med hemsjukvården, på speciella 
vårdavdelningar eller på ett hospice. I Västra Götalandsregionen finns tre 
hospice i Göteborg och ett i Lidköping.  

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 
Älvsborg). Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan 
med hemsjukvård och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa 
vårdplatser. Palliativ vård från PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs 
sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med palliativ vård.   
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Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 
korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet 
arbetar i lag, med ett lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som 
arbetar med palliativ inriktning består av personer som önskar att arbeta med 
denna vårdform och som bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både 
arbetslaget och brukare är knutna till en sjuksköterska som har inriktning 
palliativ vård. Eftersom enheten är delad i korridorer är olika patientgrupper 
inte blandade. Det har heller inte inkommit några synpunkter kring varken 
boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter.  

Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en 
gemensam process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen. Processen med tillhörande instruktioner och rutiner 
färdigställdes hösten 2019 och en implementering i berörda förvaltningar sker 
under våren 2020. I processen finns i nuläget en kompetensplan framtagen för 
legitimerad personal samt enhetschefer i vårdnära verksamheter. Under 2020 
kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan utarbetas som riktar sig till 
baspersonalen samt handläggarna.  

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många 
som beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Vård- och äldrenämnden 
saknar även statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin 
vård och omsorg i livets slutskede.  

Vård- och äldrenämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                       

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2020-09-16.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna 
lån 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad.     

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande.      

Sammanfattning 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det bästa utifrån administration och 
total räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad 
grön upplåning där alla stadens gröna tillgångar utgör underlaget. Det 
förutsätter att bolagen aktivt och löpande arbetar med att identifiera gröna 
tillgångar enligt Kommuninvests kriterier. Utlåningen till bolagen görs via 
internbankens koncernkonto enligt gällande rutin för att fortsatt ha en effektiv 
administration och likviditetsplanering för kommunkoncernen.   

Ärendet i sin helhet 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten § 126 2019-06-19 
samt Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten § 125 2019-05-20 är det 

Nr 40
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna 
lån

2022-03-07 Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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övergripande målet för finansverksamheten att medverka till en god ekonomisk 
hushållning genom att: 

- tillgodose verksamhetens behov av finansiering 

- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

- eftersträva bästa möjliga finansnetto 

- effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga 
finansiella tjänster 

Internbankens uppgift är att svara för samordning, planering och förvaltning av 
hela kommunkoncernens likviditet och likviditetsplaneringen görs genom att 
samordna kapitalströmmar i kommunkoncernen för att på så vis sänka 
räntekostnader genom effektiva betalningsrutiner och framför allt god 
likviditetsplanering. 

Enligt beslutade regler ska all upplåning inom kommunkoncernen samordnas 
genom internbanken och upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda 
belopp inte understiger 100 miljoner kronor, oftast uppgår posterna till 200-500 
miljoner kronor åt gången. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 
upplåning som inkluderar ränte- och kapitalbindning. Rutinen för upplåning 
inom kommunkoncernen innebär att internbanken upplånar större poster 
samlat för kommunkoncernen för att ha bättre förutsättningar för en effektiv 
likviditetsplanering. Ett resultat av detta blir att bolagen får möjlighet att 
successivt nyttja och ta i anspråk av den tidigare beviljade krediten på sitt 
koncernkonto i takt med att fakturor betalas och upplåningsbehov uppstår. 
Genom denna rutin undviker kommunkoncernen överlikviditet och utlåningen 
till bolagen motsvarar bolagens verkliga behov. 

Borås Stads externa upplåning uppgick per 2020-06-30 till 9,3 miljarder kronor, 
varav tre miljarder kronor utgörs av så kallade gröna lån. Det genomförs 
fortsatt ett arbete löpande tillsammans med bolagen inom koncernen för att 
identifiera gröna tillgångar som kan vara till grund för så kallade gröna lån. Det 
är av stort värde att öka andelen gröna lån då det är en hållbar lösning som 
dessutom för närvarande ger något lägre räntor. Att låna grönt innebär dock en 
ökad administration i form av uppföljningar och återrapportering för respektive 
bolag vars gröna tillgångar ligger till grund för den gröna finansieringen. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det därför är rimligt att reducera det 
administrativa pålägget för bolag vars tillgångar är till grund för den gröna 
upplåningen. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det bästa utifrån administration och 
total räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad 
grön upplåning där samtliga stadens gröna tillgångar är underlaget. Det 
förutsätter att bolagen aktivt och löpande arbetar med att identifiera gröna 
tillgångar enligt Kommuninvests kriterier. Det är av stor vikt att 
kommunkoncernen identifierar alla gröna tillgångar för att vid behov kunna 
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övergripande målet för finansverksamheten att medverka till en god ekonomisk 
hushållning genom att: 

- tillgodose verksamhetens behov av finansiering 

- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

- eftersträva bästa möjliga finansnetto 

- effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga 
finansiella tjänster 

Internbankens uppgift är att svara för samordning, planering och förvaltning av 
hela kommunkoncernens likviditet och likviditetsplaneringen görs genom att 
samordna kapitalströmmar i kommunkoncernen för att på så vis sänka 
räntekostnader genom effektiva betalningsrutiner och framför allt god 
likviditetsplanering. 

Enligt beslutade regler ska all upplåning inom kommunkoncernen samordnas 
genom internbanken och upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda 
belopp inte understiger 100 miljoner kronor, oftast uppgår posterna till 200-500 
miljoner kronor åt gången. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 
upplåning som inkluderar ränte- och kapitalbindning. Rutinen för upplåning 
inom kommunkoncernen innebär att internbanken upplånar större poster 
samlat för kommunkoncernen för att ha bättre förutsättningar för en effektiv 
likviditetsplanering. Ett resultat av detta blir att bolagen får möjlighet att 
successivt nyttja och ta i anspråk av den tidigare beviljade krediten på sitt 
koncernkonto i takt med att fakturor betalas och upplåningsbehov uppstår. 
Genom denna rutin undviker kommunkoncernen överlikviditet och utlåningen 
till bolagen motsvarar bolagens verkliga behov. 

Borås Stads externa upplåning uppgick per 2020-06-30 till 9,3 miljarder kronor, 
varav tre miljarder kronor utgörs av så kallade gröna lån. Det genomförs 
fortsatt ett arbete löpande tillsammans med bolagen inom koncernen för att 
identifiera gröna tillgångar som kan vara till grund för så kallade gröna lån. Det 
är av stort värde att öka andelen gröna lån då det är en hållbar lösning som 
dessutom för närvarande ger något lägre räntor. Att låna grönt innebär dock en 
ökad administration i form av uppföljningar och återrapportering för respektive 
bolag vars gröna tillgångar ligger till grund för den gröna finansieringen. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det därför är rimligt att reducera det 
administrativa pålägget för bolag vars tillgångar är till grund för den gröna 
upplåningen. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det bästa utifrån administration och 
total räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad 
grön upplåning där samtliga stadens gröna tillgångar är underlaget. Det 
förutsätter att bolagen aktivt och löpande arbetar med att identifiera gröna 
tillgångar enligt Kommuninvests kriterier. Det är av stor vikt att 
kommunkoncernen identifierar alla gröna tillgångar för att vid behov kunna 
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nyupplåna och refinansiera grönt. Den lägre räntan som den gröna upplåningen 
innebär kommer därmed alla bolag till del.  Utlåningen till bolagen görs via 
internbankens koncernkonto enligt gällande rutin för att fortsatt ha en effektiv 
administration och likviditetsplanering för kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021-09-06 
2. Motion Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån, 2020-05-14 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. mattias2.karlsson@politiker.boras.se 
2. annette.carlson@boras.se 
 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna 
lån 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifaller motionen.       

Sammanfattning 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det finns skäl att tillåta individuella 
bedömningar från fall till fall, varvid en bedömning ska ske i samråd med 
Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten § 126 2019-06-19 
samt Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten § 125 2019-05-20 är det 
övergripande målet för finansverksamheten att medverka till en god ekonomisk 
hushållning genom att: 

- tillgodose verksamhetens behov av finansiering 

- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

- eftersträva bästa möjliga finansnetto 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna 
lån 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifaller motionen.       

Sammanfattning 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det finns skäl att tillåta individuella 
bedömningar från fall till fall, varvid en bedömning ska ske i samråd med 
Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på 
lånemarknaden.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten § 126 2019-06-19 
samt Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten § 125 2019-05-20 är det 
övergripande målet för finansverksamheten att medverka till en god ekonomisk 
hushållning genom att: 

- tillgodose verksamhetens behov av finansiering 

- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

- eftersträva bästa möjliga finansnetto 
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- effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga 
finansiella tjänster 

Internbankens uppgift är att svara för samordning, planering och förvaltning av 
hela kommunkoncernens likviditet och likviditetsplaneringen görs genom att 
samordna kapitalströmmar i kommunkoncernen för att på så vis sänka 
räntekostnader genom effektiva betalningsrutiner och framför allt god 
likviditetsplanering. 

Enligt beslutade regler ska all upplåning inom kommunkoncernen samordnas 
genom internbanken och upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda 
belopp inte understiger 100 miljoner kronor, oftast uppgår posterna till 200-500 
miljoner kronor åt gången. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för 
upplåning som inkluderar ränte- och kapitalbindning. Rutinen för upplåning 
inom kommunkoncernen innebär att internbanken upplånar större poster 
samlat för kommunkoncernen för att ha bättre förutsättningar för en effektiv 
likviditetsplanering. Ett resultat av detta blir att bolagen får möjlighet att 
successivt nyttja och ta i anspråk av den tidigare beviljade krediten på sitt 
koncernkonto i takt med att fakturor betalas och upplåningsbehov uppstår. 
Genom denna rutin undviker kommunkoncernen överlikviditet och utlåningen 
till bolagen motsvarar bolagens verkliga behov. 

Borås Stads externa upplåning uppgick per 2020-06-30 till 9,3 miljarder kronor, 
varav tre miljarder kronor utgörs av så kallade gröna lån. Det genomförs 
fortsatt ett arbete löpande tillsammans med bolagen inom koncernen för att 
identifiera gröna tillgångar som kan vara till grund för så kallade gröna lån. Det 
är av stort värde att öka andelen gröna lån då det är en hållbar lösning som 
dessutom för närvarande ger något lägre räntor. Att låna grönt innebär dock en 
ökad administration i form av uppföljningar och återrapportering för respektive 
bolag vars gröna tillgångar ligger till grund för den gröna finansieringen. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det därför är rimligt att reducera det 
administrativa pålägget för bolag vars tillgångar är till grund för den gröna 
upplåningen. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det finns skäl att tillåta individuella 
bedömningar från fall till fall, varvid en bedömning ska ske i samråd med 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021-09-06 
2. Motion Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån, 2020-05-14 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. mattias2.karlsson@politiker.boras.se 
2. annette.carlson@boras.se 
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För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

Motion  Kommunfullmäktige 
  2020-05-14 
 

      

 

 

Motion: Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån  
 
Klimatfrågan är viktig och kräver smarta och effektiva lösningar. Konceptet med Gröna lån är en 
sådan lösning. Gröna lån är låneinstrument som är öronmärkta för miljömässigt hållbara 
investeringar runt om i Sveriges kommuner och där pengarna kommer från placerare som aktivt valt 
att deras pengar ska förvaltas med särskilt stor miljöhänsyn.  

En vanlig fördom är att Gröna lån nödvändigtvis skulle vara dyrare än motsvarande ”icke-gröna” 
låneinstrument. Så är det dock nödvändigtvis inte. Ibland är de till och med billigare, till exempel som 
i fallet med Kommuninvests Gröna lån.  
 
Mot den bakgrunden – att Gröna lån både är mer miljömässigt hållbara och kan vara billigare för 
låntagaren – är det mycket märkligt att våra kommunala bolag inte tillåtits ta upp Gröna lån för att 
finansiera sina projekt. Att kunna finansiera projekt med gröna lån gynnar ju till syvende och sist 
hyresgäster, vars kostnader inte blir lika höga.  

Klimatfrågan är viktig och kräver smarta och effektiva lösningar. I det arbetet måste Borås Stad ta sitt 
ansvar. Därför råder det ingen tvekan om att vi bör låta våra kommunala bolag ta Gröna lån med 
goda villkor.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Möjliggöra för kommunens bostadsbolag att ta upp Gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre 
räntan på dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på lånemarknaden. 
 
För Moderaterna 

Mattias Karlsson (M)  
Annette Carlson (M)  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad. Se dnr 2014-00392 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.   

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.         

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionen har inte skickats på remiss.     

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionärerna lyfter att det är av stor vikt att det finns tydliga gränsdragningar 
mellan den kommunala verksamheten och näringslivet. Problemet som 
föranleder en konkurrenspolicy är att det finns stora risker att kommunen 
konkurrerar med det privata näringslivet. Beaktat en dom i Stockholms tingsrätt 
i mars 2014 är det motionärernas uppfattning att dessa frågor behöver utredas 

Nr 41
Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin  
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco  
GÜldenpfenning (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad

2022-02-07 Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kungsgatan 55 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad. Se dnr 2014-00392 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.   

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.         

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionen har inte skickats på remiss.     

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionärerna lyfter att det är av stor vikt att det finns tydliga gränsdragningar 
mellan den kommunala verksamheten och näringslivet. Problemet som 
föranleder en konkurrenspolicy är att det finns stora risker att kommunen 
konkurrerar med det privata näringslivet. Beaktat en dom i Stockholms tingsrätt 
i mars 2014 är det motionärernas uppfattning att dessa frågor behöver utredas 
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och klarläggas så att Borås Stad inte fortsatt försätter sig i sådana 
konkurrenssituationer. Framtagandet av en konkurrenspolicy skulle klargöra 
vad som är kommunal verksamhet och vad som inte är det.           

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Detsamma gäller för verksamheter som kommuner utför. Borås 
Stad ska inte verka i osund konkurrens med privat verksamhet utan endast 
utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed inte 
konkurrera med privata företag.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för 
Borås Stad, 2014-04-28  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

E1: Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny 
konkurrenspolicy för Borås 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionen avslås istället för att förklaras besvarad. I att-satsen föreslås att 
Borås Stad ska ta fram en konkurrenspolicy i enlighet med motionens intentioner. Motionens 
intentioner beskrivs i brödtexten, där det bland annat beskrivs hur Borås Stads agerande på 
”hemtjänstmarknaden” är problematiskt och kommunens förhållningssätt till skolval beskrivs som en 
konkurrensfråga. Vänsterpartiets utgångspunkt skiljer sig från motionens intentioner, bland annat 
avseende den marknadssyn på äldreomsorg och skola som finns i texten. 

Vidare är vi inte överens med formuleringen i fullmäktigeskrivelsen om att Borås Stad enbart ska 
utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrerar med 
privata företag. Vänsterpartiet menar att vad som ingår i den kommunala kompetensen många 
gånger i praktiken är öppet för politisk tolkning. En för snäv tolkning av detta riskerar att leda till 
situationer då samhällsnyttan av att kommunen utför viss verksamhet inte beaktas i tillräckligt hög 
utsträckning. Ett exempel är frågan om Servicenämndens uppdrag som vi brukar diskutera i samband 
med budgetfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: ”Motionen avslås” 
 

- Att texten ”Borås Stad skall … motionen anses besvarad.” stryks 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

E1: Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny 
konkurrenspolicy för Borås 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionen avslås istället för att förklaras besvarad. I att-satsen föreslås att 
Borås Stad ska ta fram en konkurrenspolicy i enlighet med motionens intentioner. Motionens 
intentioner beskrivs i brödtexten, där det bland annat beskrivs hur Borås Stads agerande på 
”hemtjänstmarknaden” är problematiskt och kommunens förhållningssätt till skolval beskrivs som en 
konkurrensfråga. Vänsterpartiets utgångspunkt skiljer sig från motionens intentioner, bland annat 
avseende den marknadssyn på äldreomsorg och skola som finns i texten. 

Vidare är vi inte överens med formuleringen i fullmäktigeskrivelsen om att Borås Stad enbart ska 
utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrerar med 
privata företag. Vänsterpartiet menar att vad som ingår i den kommunala kompetensen många 
gånger i praktiken är öppet för politisk tolkning. En för snäv tolkning av detta riskerar att leda till 
situationer då samhällsnyttan av att kommunen utför viss verksamhet inte beaktas i tillräckligt hög 
utsträckning. Ett exempel är frågan om Servicenämndens uppdrag som vi brukar diskutera i samband 
med budgetfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen besluta: 

- Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: ”Motionen avslås” 
 

- Att texten ”Borås Stad skall … motionen anses besvarad.” stryks 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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2022-02-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad. Se dnr 2014-00392 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen.             

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionen har inte skickats på remiss.     

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom 
konkurrensområdet och Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy.         

Motionärerna lyfter att det är av stor vikt att det finns tydliga gränsdragningar 
mellan den kommunala verksamheten och näringslivet. Problemet som 
föranleder en konkurrenspolicy är att det finns stora risker att kommunen 
konkurrerar med det privata näringslivet. Beaktat en dom i Stockholms tingsrätt 
i mars 2014 är det motionärernas uppfattning att dessa frågor behöver utredas 
och klarläggas så att Borås Stad inte fortsatt försätter sig i sådana 
konkurrenssituationer. Framtagandet av en konkurrenspolicy skulle klargöra 
vad som är kommunal verksamhet och vad som inte är det.           

Motionen har inte skickats på remiss.  
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Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Detsamma gäller för verksamheter som kommuner utför.  

Svenskt näringsliv mäter årligen företagens uppfattning om kommunernas 
företagsklimat. Företagens samlade omdöme om företagsklimatet i Borås har 
sedan 2010 varit bra, men aldrig nått omdömet gott klimat. I Borås Stads 
budget finns indikatorn ”Resultatet av det sammanfattade omdömet om 
näringslivsklimatet ska öka.” I budget 2022 innebär det en ökning från 
omdömet 3,39. När kommunen jämförs med andra, gällande konkurrens från 
kommunens verksamheter, har Borås år 2021 plats 267 i Svenskt näringslivs 
mätning. För att få ett bättre omdöme ska Borås Stad inte verka i osund 
konkurrens med privat verksamhet utan endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrera med privata företag. 

Utöver detta ska kommunen arbeta för att fler företag kan erbjuda tjänster till 
kommunen samt att fler företag ska vara utförare av tjänster. Hur detta arbete 
ska genomföras uttrycks bäst i ett styrdokument om kommunens hållning 
gällande konkurrens. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för 
Borås Stad, 2014-04-28  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av ett gott näringslivsklimat 
och sund konkurrens. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns omfattande 
lagstiftning inom konkurrensområdet. En enskild nämnd kan vid behov lyfta en 
enskild fråga till Kommunfullmäktige, som får ta ställning i det specifika fallet. I 
Borås Stads Policy för koncerninköp framgår att Upphandlingar ska präglas av 
effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav 
som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke-
diskriminerande. Detsamma gäller för verksamheter som kommuner utför.  

Svenskt näringsliv mäter årligen företagens uppfattning om kommunernas 
företagsklimat. Företagens samlade omdöme om företagsklimatet i Borås har 
sedan 2010 varit bra, men aldrig nått omdömet gott klimat. I Borås Stads 
budget finns indikatorn ”Resultatet av det sammanfattade omdömet om 
näringslivsklimatet ska öka.” I budget 2022 innebär det en ökning från 
omdömet 3,39. När kommunen jämförs med andra, gällande konkurrens från 
kommunens verksamheter, har Borås år 2021 plats 267 i Svenskt näringslivs 
mätning. För att få ett bättre omdöme ska Borås Stad inte verka i osund 
konkurrens med privat verksamhet utan endast utföra verksamhet som ligger 
inom kommunens kompetens och därmed inte konkurrera med privata företag. 

Utöver detta ska kommunen arbeta för att fler företag kan erbjuda tjänster till 
kommunen samt att fler företag ska vara utförare av tjänster. Hur detta arbete 
ska genomföras uttrycks bäst i ett styrdokument om kommunens hållning 
gällande konkurrens. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för 
Borås Stad, 2014-04-28  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
 

MOTION  Kommunfullmäktige 
Allianspartierna  2014-04-28 

Ny konkurrenspolicy för Borås Stad! 

2008 fastställde Kommunfullmäktige dokumentet Borås Stads Konkurrensregler, som gällde 
för hur kommunen hanterade entreprenader. Dokumentet hade en mycket snäv utformning, 
och arbetet med entreprenader är bara en mycket liten del av den kommunala verksamheten 
som borde bli föremål för en kommunövergripande konkurrenspolicy. Dessutom är 
dokumentet inte längre giltigt, tiden har gått ut och dokumentet har inte uppdaterats, på det 
rödgröna styrets ansvar. Vi Allianspartier föreslår därför att en ny konkurrenspolicy tas fram, 
med eventuella tillhörande styrdokument i form av riktlinjer och regler. 

Det grundläggande problem som föranleder en konkurrenspolicy är att det finns stora risker i 
att kommunen konkurrerar med det privata näringslivet. I kommunallagens (KL) 2 kapitel 
stadgas en rad kommunalrättsliga principer, bland andra lokaliseringsprincipen och 
likställighetsprincipen. Två paragrafer (7-8 §§) reglerar frågan om kommunal 
näringsverksamhet. Kommuner får i allmänhet bedriva näringsverksamhet under några 
villkor: 

- Vinstsyftet får inte vara dominerande, det måste finnas ett annat syfte som handlar om 
allmännyttiga tjänster. Det hindrar dock inte att verksamheten går med en inte 
obetydlig vinst. 

- Verksamheten måste tillgodose ett allmänt kommunalt intresse (KL 2 kap 1 §). 
- Det skiljs mellan två typer av affärsverksamhet: Sedvanlig kommunal 

affärsverksamhet och det som kallas för det egentliga näringslivet. Inom det egentliga 
näringslivet ska kommuner som huvudregel inte bedriva verksamhet. Inom den 
sedvanliga kommunala affärsverksamheten kan kommunen bedriva verksamhet under 
de givna kommunalrättsliga principerna. Sådan verksamhet kan vara 
energiförsörjning, kollektivtrafik eller bostadsförsörjning.  

I de fall kommunerna bedriver verksamhet som inverkar på det privata näringslivet handlar 
det ofta om så kallad anknytningskompetens. Det är en hårfin gränsdragning när 
anknytningskompetensen övergår i ren konkurrens. När en kommunal verksamhet har ett 
tillfälligt överskott i sin produktion, då kan det vara tillåtet att tillfälligt sälja produkter eller 
tjänster på den privata marknaden. Däremot är det inte tillåtet att under en längre tid sälja 
överskottsproduktion, då måste verksamheten anpassas till den kommuninterna efterfrågan. 
Sådan försäljning får inte bli permanent.  
  
Det har tidigare varit svårt för företag som ansett sig vara drabbade av kommunal konkurrens 
att få detta prövat i domstol. 2010 infördes en konfliktlösningsregel i konkurrenslagen, 3 kap 
27 §, som gör att Konkurrensverket kan väcka frågan om en verksamhet är 
konkurrensstörande hos Stockholms tingsrätt. Tingsrätten kan förbjuda kommunen att bedriva 
verksamheten. 

Inom Borås Stad finns det flera verksamheter som behöver ha en konkurrenspolicy att förhålla 
sig till: 

- Hemtjänsten, det finns tydliga problem med hur kommunen konkurrerar på 
hemtjänstmarknaden under LOV. 

- Servicenämndens verksamhet ligger i vissa avseenden nära den privata marknaden. 
Bland annat har Konkurrensverket stämt Servicenämnden vid Stockholms tingsrätt för 
Servicekontorets arbete med mark- och anläggningsarbeten. I domen har 
Servicekontoret blivit dömt, och förbjuds tillhandahålla viss verksamhet.   

- Skolan. Hur ska kommunen förhålla sig inom det fria skolvalet? 
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Lagstiftningen har uppdaterats på området, och det är av stor vikt att det finns tydliga 
gränsdragningar mellan den kommunala verksamheten och vad som kallas det egentliga 
näringslivet. Enligt en rapport från Konkurrensverket är kommunal konkurrens ett betydande 
problem för företag som verkar i branscher som ligger nära viss kommunal verksamhet. Tre 
fjärdedelar av företagarna bedömer att de utsätts för besvärande kommunal konkurrens, och 
hela 40 procent ansåg att det var ett stort eller mycket stort problem.  

Sålunda kan konstateras att det inte saknas skäl för att Borås Stad bör ha en konkurrenspolicy 
med eventuellt tillhörande riktlinjer och regler. Konkurrenspolicyn bör innehålla följande: 

- Det övergripande syftet och målen med att arbeta med konkurrens. 
- Förtydliganden av de kommunalrättsliga principer som råder, och de i övrigt 

förekommande bestämmelserna som inverkar på området. 
- Tydliga skrivningar om att kommunen inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar 

med det egentliga näringslivet. 
- De kommunala bolagens ställning i förhållande till regelverket.  
- Behovet av transparens (jfr SFS 2005:590 Transparenslagen) i kommunala bolag. 
- Anvisningar för hur agera i fråga om anknytningskompetens eller tillfällig 

överskottsproduktion.  
- Egenregins roll i förhållande till extern konkurrens inom LOV. 
- Utmaningsrätt, och eventuella begränsningar av en sådan, i enlighet med den motion 

som sedan tidigare finns inlämnad.  

Beaktat den avkunnade domen i Stockholms tingsrätt den 31 mars 2014 är det vår uppfattning 
att dessa frågor behöver utredas och klarläggas, så att Borås Stad inte fortsatt försätter sig i en 
situation där vi konkurrerar med det privata näringslivet. Framtagandet av det dokument vi 
föreslår skulle göra det klart och tydligt vad som är kommunal verksamhet och vad som inte 
är kommunal verksamhet.  

Mot bakgrund av ovan yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att: 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en konkurrenspolicy med eventuellt tillhörande 
riktlinjer och regler i enlighet med motionens intentioner 

Annette Carlson (M)  Morgan Hjalmarsson (FP)
  
Kerstin Hermansson (C)  Falco Güldenpfennig (KD) 
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Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga          

Sammanfattning 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande samt 
tre bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås 
AB – på motionen.  

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 

Nr 42
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra
Borås 

2022-02-21 Dnr KS 2021-00271 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. 

Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att finansieringen av 
förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte berörs av förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår i motionen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

I motionen framhålls det att tjejer som får mens vid oväntade tillfällen och 
saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det vara för unga tjejer som 
nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter avser att skapa trygghet och 
bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, 
vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I bland annat Skottland och Nya 
Zeeland erbjuds gratis mensskydd till tjejer, främst i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande och tre 
bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås AB 
– på motionen. 

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna påpekar att de bifaller motioner 
under ett antal förutsättningar.  

Grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen 
under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. Kultur- och Förskolenämnden föreslår att kost- och 
lokalvårdsorganisationen vid respektive verksamhet bär ansvaret för beställning 
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vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. 

Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att finansieringen av 
förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte berörs av förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår i motionen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

I motionen framhålls det att tjejer som får mens vid oväntade tillfällen och 
saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det vara för unga tjejer som 
nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter avser att skapa trygghet och 
bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, 
vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I bland annat Skottland och Nya 
Zeeland erbjuds gratis mensskydd till tjejer, främst i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande och tre 
bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås AB 
– på motionen. 

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna påpekar att de bifaller motioner 
under ett antal förutsättningar.  

Grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen 
under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. Kultur- och Förskolenämnden föreslår att kost- och 
lokalvårdsorganisationen vid respektive verksamhet bär ansvaret för beställning 

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

och utplacering av artiklarna. Servicenämnden framhåller att det är rimligt att 
liknande krav ställs vid upphandlingar där kommunen gör sådana.  

Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Överförmyndarnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Revisionen, Den politiska beredningsgruppen för 
medborgarinflytande, Borås TME, Borås Energi och Miljö AB samt Borås 
Industribostäder AB avstår från att yttra sig.  Flera av dem påpekar att 
motionärernas intentioner är goda men att finansieringen av projektet inte är 
fullt utredd. Borås Energi och miljö AB  påtalar också att om det införs 
menssäkrade toaletter, så är det viktigt att det finns en speciell avfallspåse för 
bindor och tamponger för att inte belasta avloppsreningsverken.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet. Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga 
uträkningar eller kostnadsförslag finns redovisade och avstryker därför 
motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bifaller motionen och håller med motionärerna om att 
frågan om mensskydd är en viktig jämställdhetsfråga och att menssäkrade 
toaletter skapar trygghet. Som den bifogade rättighetsanalysen också visar så är 
mensfattigdom ett reellt problem även i Sverige. Menssäkrade toaletter bidrar 
till ett jämlikt och jämställt Borås då det kan leda till att fler personer med mens 
inte uteblir från arbetsplatser och skola trots menstruation. Kommunstyrelsen 
föreslår att Fritids- och folkhälsonämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa menssäkrade 
toaletter i sina verksamheter. Ett försök med totalt ca 25 toaletter för dessa tre 
nämnder kan uppskattas till ca 100 tkr och bedöms vara en rimlig omfattning 
för att skapa sig en uppfattning om avsedda effekter. Kommunstyrelsen avsikt 
är att berörda nämnders merkostnader i sammanhanget kommer att prövas i 
kommande bokslut. 

Beslutsunderlag 
1. Motion Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Revisionen yttrande, 2021-04-23 
3. Förskolenämndens yttrande, 2021-05-18 
4. Servicenämndens yttrande, 2021-05-20 
5. Lokalförsörjningsnämndens yttrande, 2021-05-21 
6. Överförmyndarnämndens yttrande, 2021-05-21 
7. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytandes yttrande, 
2021-05-24 
8. Borås Energi och Miljö AB yttrande, 2021-06-02 
9. Kulturnämndens yttrande, 2021-06-10 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2021-06-17 
11. Vård- och äldrenämndens yttrande, 2021-06-18 
12. Arbetslivsnämndens yttrande, 2021-06-21  
13. Industribyggnader i Borås AB yttrande, 2021-06-23 
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14. Borås TME yttrande, 2021-06-23 
15. Miljö- och konsumentnämndens yttrande, 2021-06-23 
16. Sociala omsorgsnämndens yttrande, 2021-06-24 
17. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2021-06-28 
18. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-28 
19. Tekniska nämndens yttrande, 2021-07-05 
20. Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande, 2021-08-20 
21. Grundskolenämndens yttrande, 2021-09-07 
22. Rättighetsanalys 
23. Kommunfullmäktigeskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inger Landström, inger.landstrom@boras.politiker.se 
2. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se 
3. Peter Lund, peter.lund@boras.politiker.se 
4. Anita Spjuth, anita.spjuth@boras.se 
5. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarum@boras.se 
6. Grundskolenämnden, GRN.diarum@boras.se 
7.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
8. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
11. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
12. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
13. Miljö- och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
14. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
15. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 
16. Sociala omsorgsnämnden, son.diarium@boras.se 
17. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 
18. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se 
19. Överförmyndarnämnden, of.diarium@boras.se 
20. Borås Energi och Miljö AB, registrator@borasem.se  
21. Borås TME, info@boras.com  
22. Industribyggnader i Borås AB, ibab@boras.se  
23. Beredningsgruppen för medborgainflytande 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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14. Borås TME yttrande, 2021-06-23 
15. Miljö- och konsumentnämndens yttrande, 2021-06-23 
16. Sociala omsorgsnämndens yttrande, 2021-06-24 
17. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2021-06-28 
18. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-28 
19. Tekniska nämndens yttrande, 2021-07-05 
20. Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande, 2021-08-20 
21. Grundskolenämndens yttrande, 2021-09-07 
22. Rättighetsanalys 
23. Kommunfullmäktigeskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inger Landström, inger.landstrom@boras.politiker.se 
2. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se 
3. Peter Lund, peter.lund@boras.politiker.se 
4. Anita Spjuth, anita.spjuth@boras.se 
5. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarum@boras.se 
6. Grundskolenämnden, GRN.diarum@boras.se 
7.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
8. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
11. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
12. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
13. Miljö- och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
14. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
15. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 
16. Sociala omsorgsnämnden, son.diarium@boras.se 
17. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 
18. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se 
19. Överförmyndarnämnden, of.diarium@boras.se 
20. Borås Energi och Miljö AB, registrator@borasem.se  
21. Borås TME, info@boras.com  
22. Industribyggnader i Borås AB, ibab@boras.se  
23. Beredningsgruppen för medborgainflytande 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förklara motionen för besvarad  

Sammanfattning 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande samt 
tre bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås 
AB – på motionen.  

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
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merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. 

Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att finansieringen av 
förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte berörs av förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår i motionen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

I motionen framhålls det att tjejer som får mens vid oväntade tillfällen och 
saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det vara för unga tjejer som 
nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter avser att skapa trygghet och 
bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, 
vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I bland annat Skottland och Nya 
Zeeland erbjuds gratis mensskydd till tjejer, främst i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande och tre 
bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås AB 
– på motionen. 

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna påpekar att de bifaller motioner 
under ett antal förutsättningar.  

Grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen 
under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. Kultur- och Förskolenämnden föreslår att kost- och 
lokalvårdsorganisationen vid respektive verksamhet bär ansvaret för beställning 
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merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. 

Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att finansieringen av 
förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte berörs av förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår i motionen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

I motionen framhålls det att tjejer som får mens vid oväntade tillfällen och 
saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det vara för unga tjejer som 
nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter avser att skapa trygghet och 
bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, 
vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I bland annat Skottland och Nya 
Zeeland erbjuds gratis mensskydd till tjejer, främst i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande och tre 
bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås AB 
– på motionen. 

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna påpekar att de bifaller motioner 
under ett antal förutsättningar.  

Grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen 
under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. Kultur- och Förskolenämnden föreslår att kost- och 
lokalvårdsorganisationen vid respektive verksamhet bär ansvaret för beställning 
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och utplacering av artiklarna. Servicenämnden framhåller att det är rimligt att 
liknande krav ställs vid upphandlingar där kommunen gör sådana.  

Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Överförmyndarnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Revisionen, Den politiska beredningsgruppen för 
medborgarinflytande, Borås TME, Borås Energi och Miljö AB samt Borås 
Industribostäder AB avstår från att yttra sig.  Flera av dem påpekar att 
motionärernas intentioner är goda men att finansieringen av projektet inte är 
fullt utredd. Borås Energi och miljö AB  påtalar också att om det införs 
menssäkrade toaletter, så är det viktigt att det finns en speciell avfallspåse för 
bindor och tamponger för att inte belasta avloppsreningsverken.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet. Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga 
uträkningar eller kostnadsförslag finns redovisade och avstryker därför 
motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bifaller föreslår Kommunfullmäktige besluta att förklara 
motionen för besvarad. Kommunstyrelsen menar att motionen förvisso lyfter 
en angelägen fråga, men att det knappast kan vara en fråga för 
Kommunfullmäktige att besluta om det ska finnas mensskydd på toaletter. 
Redan idag har en chef på en arbetsplats eller enhet möjlighet, om behov 
föreligger, att tillhandahålla mensskydd på toaletterna. Om det skulle saknas 
utrymme i budget för att tillhandahålla mensskydd så bör verksamheterna i 
vanlig ordning inkomma med äskande till kommunens budgetprocess. Det 
äskandet får då ställas mot budgetutrymme och övriga äskanden. 

och håller med motionärerna om att frågan om mensskydd är en viktig 
jämställdhetsfråga och att menssäkrade toaletter skapar trygghet. Som den 
bifogade rättighetsanalysen också visar så är mensfattigdom ett reellt problem 
även i Sverige. Menssäkrade toaletter bidrar till ett jämlikt och jämställt Borås 
då det kan leda till att fler personer med mens inte uteblir från arbetsplatser och 
skola trots menstruation. Kommunstyrelsen föreslår att Fritids- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter. Ett försök med totalt ca 25 toaletter för dessa tre nämnder kan 
uppskattas till ca 100 tkr och bedöms vara en rimlig omfattning för att skapa sig 
en uppfattning om avsedda effekter. Kommunstyrelsen avsikt är att berörda 
nämnders merkostnader i sammanhanget kommer att prövas i kommande 
bokslut. 

Beslutsunderlag 
1. Motion Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Revisionen yttrande, 2021-04-23 
3. Förskolenämndens yttrande, 2021-05-18 
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4. Servicenämndens yttrande, 2021-05-20 
5. Lokalförsörjningsnämndens yttrande, 2021-05-21 
6. Överförmyndarnämndens yttrande, 2021-05-21 
7. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytandes yttrande, 
2021-05-24 
8. Borås Energi och Miljö AB yttrande, 2021-06-02 
9. Kulturnämndens yttrande, 2021-06-10 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2021-06-17 
11. Vård- och äldrenämndens yttrande, 2021-06-18 
12. Arbetslivsnämndens yttrande, 2021-06-21  
13. Industribyggnader i Borås AB yttrande, 2021-06-23 
14. Borås TME yttrande, 2021-06-23 
15. Miljö- och konsumentnämndens yttrande, 2021-06-23 
16. Sociala omsorgsnämndens yttrande, 2021-06-24 
17. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2021-06-28 
18. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-28 
19. Tekniska nämndens yttrande, 2021-07-05 
20. Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande, 2021-08-20 
21. Grundskolenämndens yttrande, 2021-09-07 
22. Rättighetsanalys 
23. Kommunfullmäktigeskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inger Landström, inger.landstrom@boras.politiker.se 
2. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se 
3. Peter Lund, peter.lund@boras.politiker.se 
4. Anita Spjuth, anita.spjuth@boras.se 
5. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarum@boras.se 
6. Grundskolenämnden, GRN.diarum@boras.se 
7.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
8. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
11. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
12. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
13. Miljö- och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
14. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
15. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 
16. Sociala omsorgsnämnden, son.diarium@boras.se 
17. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 
18. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se 
19. Överförmyndarnämnden, of.diarium@boras.se 
20. Borås Energi och Miljö AB, registrator@borasem.se  
21. Borås TME, info@boras.com  
22. Industribyggnader i Borås AB, ibab@boras.se  
23. Beredningsgruppen för medborgainflytande 
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PROTOKOLLSANTECKNING 
 

 

KU1 - Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), 
Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås 
 
Motionen lyfter en angelägen fråga som Moderaterna i grunden anser inte är en fråga för 
Kommunfullmäktige att fatta beslut om. Det är vår bestämda uppfattning att mensskydd ska 
finnas där flickor och kvinnor dagligen befinner sig och har utgått från att så sker. Redan idag har  
förvaltningarna möjlighet att tillhandahålla mensskydd på toaletterna. Remissvaren avseende 
Vänsterpartiets motion visar dock att det inte är självklart att mensskydd finns inom skola, kultur 
eller fritid.  

För att få insikt om ifall det är ekonomin som varit orsaken till att mensskydd inte tillhandahålls 
idag står vi bakom Kommunstyrelsens förslag att Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa 
menssäkrade toaletter i sina verksamheter för att få besked om vilka kostnaderna blir. Därefter 
kan det bedömas ifall det kan behövas budgetförstärkningar för att det ska finnas mensskydd 
inom skola, kultur och fritid. 

 
Moderaterna     

Annette Carlson 
Martin Nilsson 
Lars-Gunnar Comén 
Hasse Ikävalko 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen            

Sammanfattning 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande samt 
tre bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås 
AB – på motionen.  

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen            

Sammanfattning 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande samt 
tre bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås 
AB – på motionen.  

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
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merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. 

Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att finansieringen av 
förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte berörs av förslaget. 
 

Kommunstyrelsen anser att det är upp till varje arbetsplats att besluta om vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas på respektive ställe, och avstyrker därmed 
motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår i motionen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

I motionen framhålls det att tjejer som får mens vid oväntade tillfällen och 
saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det vara för unga tjejer som 
nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter avser att skapa trygghet och 
bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, 
vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I bland annat Skottland och Nya 
Zeeland erbjuds gratis mensskydd till tjejer, främst i skolan. I Borås Stads 
gymnasie- och grundskoleförvaltnings verksamheter finns i dagsläget redan 
mensskydd att tillgå för de som önskar, vid akut behov, hos skolsköterskan. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande och tre 
bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås AB 
– på motionen. 

De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
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vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna påpekar att de bifaller motioner 
under ett antal förutsättningar.  

Grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen 
under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. Kultur- och Förskolenämnden föreslår att kost- och 
lokalvårdsorganisationen vid respektive verksamhet bär ansvaret för beställning 
och utplacering av artiklarna. Servicenämnden framhåller att det är rimligt att 
liknande krav ställs vid upphandlingar där kommunen gör sådana.  

Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Överförmyndarnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Revisionen, Den politiska beredningsgruppen för 
medborgarinflytande, Borås TME, Borås Energi och Miljö AB samt Borås 
Industribostäder AB avstår från att yttra sig.  Flera av dem påpekar att 
motionärernas intentioner är goda men att finansieringen av projektet inte är 
fullt utredd. Borås Energi och miljö AB  påtalar också att om det införs 
menssäkrade toaletter, så är det viktigt att det finns en speciell avfallspåse för 
bindor och tamponger för att inte belasta avloppsreningsverken.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet. Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga 
uträkningar eller kostnadsförslag finns redovisade och avstryker därför 
motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bifaller motionen och håller med motionärerna om att 
frågan om mensskydd är en viktig jämställdhetsfråga och att menssäkrade 
toaletter skapar trygghet. Som den bifogade rättighetsanalysen också visar så är 
mensfattigdom ett reellt problem även i Sverige. Menssäkrade toaletter bidrar 
till ett jämlikt och jämställt Borås då det kan leda till att fler personer med mens 
inte uteblir från arbetsplatser och skola trots menstruation. Kommunstyrelsen 
föreslår att Fritids- och folkhälsonämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa menssäkrade 
toaletter i sina verksamheter. Ett försök med totalt ca 25 toaletter för dessa tre 
nämnder kan uppskattas till ca 100 tkr och bedöms vara en rimlig omfattning 
för att skapa sig en uppfattning om avsedda effekter. Kommunstyrelsen avsikt 
är att berörda nämnders merkostnader i sammanhanget kommer att prövas i 
kommande bokslut.  

Kommunstyrelsen anser att det är upp till varje arbetsplats att besluta om vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas på respektive ställe. Motionen belyser 
ungas behov av mensskydd i våra skolmiljöer. Kommunstyrelsen noterar att i 
Borås Stads gymnasie- och grundskoleförvaltnings verksamheter finns i 
dagsläget redan mensskydd att tillgå för de som önskar, vid akut behov, hos 
skolsköterskan.  
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Kommunstyrelsen anser att det är upp till varje arbetsplats att besluta om vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas på respektive ställe.  
 
Vidare anser Kommunstyrelsen att den personliga hygienen främst är ett 
egenansvar och ej en politisk fråga, och avstyrker därmed motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Revisionen yttrande, 2021-04-23 
3. Förskolenämndens yttrande, 2021-05-18 
4. Servicenämndens yttrande, 2021-05-20 
5. Lokalförsörjningsnämndens yttrande, 2021-05-21 
6. Överförmyndarnämndens yttrande, 2021-05-21 
7. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytandes yttrande, 
2021-05-24 
8. Borås Energi och Miljö AB yttrande, 2021-06-02 
9. Kulturnämndens yttrande, 2021-06-10 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2021-06-17 
11. Vård- och äldrenämndens yttrande, 2021-06-18 
12. Arbetslivsnämndens yttrande, 2021-06-21  
13. Industribyggnader i Borås AB yttrande, 2021-06-23 
14. Borås TME yttrande, 2021-06-23 
15. Miljö- och konsumentnämndens yttrande, 2021-06-23 
16. Sociala omsorgsnämndens yttrande, 2021-06-24 
17. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2021-06-28 
18. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-28 
19. Tekniska nämndens yttrande, 2021-07-05 
20. Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande, 2021-08-20 
21. Grundskolenämndens yttrande, 2021-09-07 
22. Rättighetsanalys 
23. Kommunfullmäktigeskrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inger Landström, inger.landstrom@boras.politiker.se 
2. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se 
3. Peter Lund, peter.lund@boras.politiker.se 
4. Anita Spjuth, anita.spjuth@boras.se 
5. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarum@boras.se 
6. Grundskolenämnden, GRN.diarum@boras.se 
7.Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
8. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
11. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
12. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
13. Miljö- och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
14. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
15. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 
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16. Sociala omsorgsnämnden, son.diarium@boras.se 
17. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 
18. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se 
19. Överförmyndarnämnden, of.diarium@boras.se 
20. Borås Energi och Miljö AB, registrator@borasem.se  
21. Borås TME, info@boras.com  
22. Industribyggnader i Borås AB, ibab@boras.se  
23. Beredningsgruppen för medborgainflytande 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Motion: Menssäkra Borås 
Med hjälp av Rättighetsanalysen prövas beslutets påverkan på 
invånarna/rättighetsbärarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. 
Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras, 
skyddas och uppfylls. Med hjälp av rättighetsanalysen kan Borås stad fatta 
beslut som leder mot ett mer jämlikt Borås.  

 

Rättighetsanalysen bygger på rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och 
jämlikhet, deltagande och inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och 
prövar beslutets påverkan på dessa.  

 

Varför ska du göra en rättighetsanalys? 

Hela kommunen och alla kommunala verksamheter bär som skyldighetsbärare 
ett gemensamt och enskilt ansvar för att rättighetsbärarnas, våra invånares, 
mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. 

 

När ska du göra en rättighetsanalys? 

Rättighetsanalysen bör användas som underlag inför beslut som berör 
kommunens invånare/rättighetsbärare för att undersöka vad konsekvenserna av 
beslutet blir för en grupp rättighetsbärare/invånare eller 
rättighetsbärare/invånarna generellt.  

 

Ju tidigare i beslutsprocessen du gör rättighetsanalysen, desto lättare är det att 
korrigera beslutsförslaget. Ha därför för vana att göra rättighetsanalysen tidigt i 
beslutsprocessen. 

 

Hur gör du rättighetsanalysen? 

1. Svara på frågorna och fyll i den nedanstående matrisen utifrån 
frågeställningarna.  
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2. Det finns två sätt att genomföra matrisen på. Du kan kombinera de två 
sätten eller välja ett av sätten.  

3. 1) Tänk på alla målgrupper som berörs av beslutet samtidigt. 
Genomföranden tar längre tid, men du behöver bara göra analysen en gång. 

4. 2) Ta en grupp i taget, exempelvis barn eller äldre, genom att bara fokusera 
på den gruppen. Det går då snabbare att besvara frågorna, men om du vill tänka 
in flera grupper behöver du göra analysen upprepande gånger. 

A. Ärendebeskrivning 
 

 

B: Analysunderlag 
Icke-diskriminering & jämlikhet  

1B: Vilka rättighetsbärare/invånare 
kommer beröras av beslutet?  
 
Exempelvis barn och unga, män, kvinnor, 
nationella minoriteter, etniska minoritet, 
personer med funktionsnedsättningar, 
HBTQI-personer. Kan också vara boende 
i särskild stadsdel eller invånare med viss 
utbildningsgrad. 

De som framförallt påverkas av 
beslutet är personer med mens som 
besöker eller verkar på de berörda 
testverksamheterna. Därtill kan tänkas 
att yngre personer, vilket oftast är dem 
som har oregelbunden mens, samt 
personer med lägre socioekonomisk 
status som berörs extra. 

 

2B: Vilka diskrimineringsgrunder 
påverkas berörda rättighetsbärare 
av? 

Framförallt diskrimineringsgrunden 
kön kommer att beröras av beslutet. 
Samtidigt kan personer med mens 

Beslut:  

Beskrivning av ärendet som 
Rättighetsanalysen avser samt eventuell 
bakgrund till ärendet.  

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) 
och Anita Spjuth föreslår i motionen Menssäkra Borås 
att Borås Stad, på prov inför menssäkrade toaletter i en 
eller flera verksamheter. . En menssäkrad toalett 
tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

Ansvarig förvaltning: Stadsledningskansliet 

 

Beslutsdatum: Ditt svar på frågan 
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1) etnisk tillhörighet, 2) religion eller annan 
trosuppfattning, 3) kön, 4) sexuell 
läggning, 5) funktionsnedsättning, 6) ålder, 
7) könsöverskridande identitet eller 
uttryck. 
 
Tänk på att varje enskild grupp som berörs 
av beslutet kan bestå av personer med 
olika diskrimineringsgrunder. Fundera på 
om det finns någon annan bakgrund som 
kan göra att någon grupp är särskilt utsatt i 
frågan. 
 

beröras av samtliga 
diskrimineringsgrunder. På frågan 
ovan nämns ålder som en faktor som 
spelar in. För personer med 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck kan frågan om mens och 
mensskydd vara extra laddat då 
mensen kan vara ett tecken på att 
personen är född i fel kropp.   

 

3B: Vad säger övriga nationella lagar eller 
kommunala styrdokument, föreskrifter och 
riktlinjer om det som beslutet berör? 

Skriv ner vilka som har beaktats, beakta 
även kommunala styrdokument. 

Alla barn har rätt till kostnadsfri vård 
och bästa möjliga hälsa. 
Barnkonventionens 24:e artikel säger 
att det är staternas ansvar att se till att 
inget barn går utan tillgång till hälso- 
och sjukvård, vilket kan tänkas 
innefatta mensskydd.  

Det globala målet nummer 3 – rätten 
till hälsa – samt Sveriges femte 
jämställdhetspolitiska delmål – 
jämställd hälsa – tar avstamp i att god 
hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och 
att bidra till samhällets utveckling. Att 
ha mensskydd på alla toaletter bidrar 
till ökad trygghet och mindre stress 
för den som har mens om mensen 
kommer oväntat. 

Det globala målet nummer 1 – 
minskad fattigdom – samt det 
jämställdhetspolitiska delmålet 
nummer 2 – ekonomisk jämställdhet - 
handlar om att avskaffa all form av 
fattigdom överallt samt att kvinnor 
och män ska ha samma ekonomiska 
förutsättningar.  I Sverige idag 
beskrivs mensfattigdom som ett reellt 
problem. Mensfattigdom innebär att 
en person inte har tillgång till 
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santitetsprodukter såsom bindor och 
tamponger, på grund av ekonomiska 
begränsningar. Att menssäkra 
toaletter kan därmed minska 
mensfattigdomen. 

 I Socialt hållbart Borås – stadens 
långsiktiga satsning på jämlika 
livsvillkor och god hälsa – går det att 
kolla både målområdena god start i 
livet och goda uppväxtvillkor och 
förutsättningar för arbete till frågan 
om menssäkrade toaletter. Nedan 
visar att personer med mens både 
undviker både jobb och skola under 
menstruation.  

4B: Vad säger statistik, forskning eller 
beprövad erfarenhet om hur frågan berör 
rättighetsbärarna? 

2019 genomfördes det en stor 
undersökning bland unga i Nya 
Zeeland där frågan om 
mensfattigdom ställdes. Tillsammans 
med fyra olika universitet i landet 
skapade Youth19 ett gediget 
frågeformulär som visade att att 12% 
av eleverna i årskurs 9 till 13 som 
menstruerar rapporterade svårigheter 
att komma åt sanitetsprodukter, 
medan ungefär en av 12 elever 
rapporterade att de hoppade av skolan 
eftersom de inte hade råd med 
produkter.1 Otago University fann att 
flickor som upplever mensfattigdom 
står inför livslånga konsekvenser "för 
deras hälsa, känslomässiga utveckling, 
utbildning och karriärmöjligheter".2 

I Storbritannien har 3 av 10 flickor 
inte råd att köpa mensskydd, medan 

                                                      
1 
https://static1.squarespace.com/static/5bdbb75ccef37259122e59aa/t/5e4c4b5f1a75040c0b0b
8a13/1582058338650/Youth19+Period+Poverty+fact+sheet.pdf 
 
2 https://www.otago.ac.nz/wellington/departments/publichealth/staff/otago028099.html 
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Zeeland där frågan om 
mensfattigdom ställdes. Tillsammans 
med fyra olika universitet i landet 
skapade Youth19 ett gediget 
frågeformulär som visade att att 12% 
av eleverna i årskurs 9 till 13 som 
menstruerar rapporterade svårigheter 
att komma åt sanitetsprodukter, 
medan ungefär en av 12 elever 
rapporterade att de hoppade av skolan 
eftersom de inte hade råd med 
produkter.1 Otago University fann att 
flickor som upplever mensfattigdom 
står inför livslånga konsekvenser "för 
deras hälsa, känslomässiga utveckling, 
utbildning och karriärmöjligheter".2 

I Storbritannien har 3 av 10 flickor 
inte råd att köpa mensskydd, medan 

                                                      
1 
https://static1.squarespace.com/static/5bdbb75ccef37259122e59aa/t/5e4c4b5f1a75040c0b0b
8a13/1582058338650/Youth19+Period+Poverty+fact+sheet.pdf 
 
2 https://www.otago.ac.nz/wellington/departments/publichealth/staff/otago028099.html 
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1av 7 har kämpat för att ha råd med 
dem, enligt Plan International UK.3 

Både England och Nya Zeeland har 
idag lagstiftat om gratis mensskydd.  

Det har länge saknats statistik för hur 
situationen ser ut i Sverige men de 
senaste åren har två stora 
undersökningar presenterats. 2018 
presenterades en undersökning som 
Kantar Sifo genomförde, Drygt 1000 
kvinnor svarade på om de någon gång 
stannat hemma från jobbet på grund 
av mens Studien visade att var femte 
kvinna stannat hemma under mens, 
bland yngre kvinnor är andelen ännu 
högre, var fjärde.4 

 

2021 offentliggjordes resultatet från 
en nationell Sifoundersökning som 
kartlade vad unga i åldrarna 16-21 har 
för erfarenheter av att ha mens. 
Undersökningen visade att 95 procent 
av de tillfrågade uppgav att de alltid 
har råd att köpa mensskydd.5 

 

 

 

Transparens & ansvarsutkrävande  

6B: Har informationen om 
beslutsförslaget 
varit allmänt tillgänglig och spridd? 
Om ja-på vilket sätt? 
 
Exempelvis direkt 
information till de invånare som 
påverkas, information på bibliotek 

Motionen inkom 8 mars 2021 och 
anmäldes i Kommunfullmäktige 18 
mars 2021, något som förmedlades ut 
i protokoll som finns tillgängliga å 
Borås Stads webbsida. Motionen har 
varit ute på remiss till samtliga 
nämnder och bolag, varpå de allra 
flesta svarat. Beslutsförslaget har inte 

                                                      
3 https://plan-uk.org/period-poverty-in-lockdown 
 
4 https://arbetet.se/2018/10/25/var-femte-har-sjukskrivit-sig-for-mens/  
5 https://mensen.se/wp-content/uploads/2021/05/MENSEN-Undersokning-om-mens-
mensskydd-och-mensfattigdom-2021_18maj2021-1.pdf  
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och på kommunens webbsida. förmedlats ut till allmänheten men har 
omnämnts i lokalpress.  

 

7B Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information?  
Om ja- på vilket sätt? 
 
Exempelvis klarspråk, 
andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

Nej, det krävs både tillgång till 
lokalpress samt möjlighet att förstå 
svenska i skrift och tillgång till 
internet. 

 

Delaktighet & inkludering  

8B: Har berörda rättighetsbärare 
fått ge sina åsikter i ärendet? Vilka 
rättighetsbärare har tillfrågats? 
 
 

Inga rättighetsbärare har fått ge sina 
åsikter i ärendet utan motionen har 
enbart varit ute på remiss till samtliga 
nämnder och bolag.  

 

 

9B: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Vet ej. 

 

10B: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? Beskriv hur 
åsikterna har beaktats. 

Rättighetsbärarna har inte fått ge sina 
åsikter och därmed har heller inte 
deras synpunkter beaktats.  

 

C: Bedömning 
C1: Vilka negativa och positiva 
konsekvenser kan beslutet få för 
rättighetsbärarna? Använd fakta 
från ditt analysunderlag:  

Negativt är att rättighetsbärarna inte 
har fått ge sina synpunkter. Motionen 
tydliggör inte heller hur kostnaden det 
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och på kommunens webbsida. förmedlats ut till allmänheten men har 
omnämnts i lokalpress.  

 

7B Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information?  
Om ja- på vilket sätt? 
 
Exempelvis klarspråk, 
andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

Nej, det krävs både tillgång till 
lokalpress samt möjlighet att förstå 
svenska i skrift och tillgång till 
internet. 

 

Delaktighet & inkludering  

8B: Har berörda rättighetsbärare 
fått ge sina åsikter i ärendet? Vilka 
rättighetsbärare har tillfrågats? 
 
 

Inga rättighetsbärare har fått ge sina 
åsikter i ärendet utan motionen har 
enbart varit ute på remiss till samtliga 
nämnder och bolag.  

 

 

9B: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Vet ej. 

 

10B: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? Beskriv hur 
åsikterna har beaktats. 

Rättighetsbärarna har inte fått ge sina 
åsikter och därmed har heller inte 
deras synpunkter beaktats.  

 

C: Bedömning 
C1: Vilka negativa och positiva 
konsekvenser kan beslutet få för 
rättighetsbärarna? Använd fakta 
från ditt analysunderlag:  

Negativt är att rättighetsbärarna inte 
har fått ge sina synpunkter. Motionen 
tydliggör inte heller hur kostnaden det 

Borås Stad 
Datum 
2021-12-26 

 Sida 
7(8) 

 

 

 
Icke-diskriminering & jämlikhet: Berörda 
diskrimineringsgrunder, lagar, föreskrifter, 
riktlinjer, statistik, beprövad erfarenhet, 
relevanta aktörers erfarenheter. 
 
Transparens och ansvarsutkrävande: 
Spridning av information, tillgänglighet.  
 
Deltagande och inkludering: 
Rättighetsbärarnas synpunkter.   
 

innebär att menssäkra toaletter ska 
lösas.  

Positivt är att ett sådant beslut bidrar 
till ett jämlikt och jämställt Borås då det 
kan leda till att fler personer med mens 
inte uteblir från arbetsplatser och skola 
trots menstruation. Det bidrar också 
till stadens trygghets- och hälsoarbete 
och är ett viktigt steg i att minska 
mensfattigdom.  

 

C2: Vilka möjliga intressekonflikter har 
identifierats? 

Inga direkta intressekonflikter har 
identifierats. Det kommer att innebära 
en ekonomisk kostnad, något flera 
påpekat i sina remissvar. Borås Energi 
och Miljö påpekar också att det är 
viktigt att ha tillgång till en speciell 
avfallspåse för bindor och tamponger. 
Detta för att inte belasta 
avloppsreningsverk och påverka 
miljön negativt. 

 

C3: Finns det kompensatoriska 
åtgärder? 

 

Nej 

 

C4: Hur sker återkoppling till berörda 
rättighetsbärare och övriga aktörer som kan 
vara berörda? 

Beslutet kommer att förmedlas ut på 
boras.se tillsammans med övrigt 
protokoll från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Berörda verksamheter kommer att 
informeras.  
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Stadsledningskansliet 

 
 
Emma Lingefelt 
Handläggare 
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Stadsledningskansliet 

 
 
Emma Lingefelt 
Handläggare 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 118 Dnr GRN 2021-00056 3.5.4.0 

Yttrande över motion: Menssäkra Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Tillstyrka motionen under förutsättning att merkostnader i samband med 
projektet hanteras centralt.        

Reservationer 
Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion.  
Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen ”#menssäkrad” att Borås 
Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, 
exempelvis inom skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl 
ut att den utökas till fler verksamheter. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Grundskolenämnden anser att motionärernas intention har ett vällovligt syfte 
och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden saknar medel för att 
genomföra sådant projekt. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i 
projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet 
hanteras centralt. Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt 
införande ska göra en kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering 
efter projektets avslutande. 

I Grundskoleförvaltningens verksamheter (grundskolor och grundsärskolor) 
finns i dagsläget mensskydd att tillgå för elever som önskar, vid akut behov, hos 
skolsköterskan.              

Beslutsunderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet: Menssäkra Borås.     

Yrkanden 
Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att: Tillstyrka 
motionen under förutsättning att merkostnader i samband med projektet 
hanteras centralt.       
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Anders Alftberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att avstyrka 
motionen. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat.  
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Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Anders Alftberg (SD) föreslår att Grundskolenämnden beslutar att avstyrka 
motionen. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer förslagen på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Anders Alftbergs förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja är besvarat.  

 

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-08-17 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00058 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på Motion: Menssäkra Borås  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motionen 
Menssäkra Borås samt översända svaret till kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Nämnden har fått möjlighet att svara på en motion kring att menssäkra toaletter 
inom Borås stads verksamheter. I motionen framhålls att toaletter utrustade 
med mensskydd kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta 
i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. I motionen yrkas att 
Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra toaletterna i några verksamheter, 
exempelvis inom skola, kultur eller fritid samt om detta faller väl ut skulle 
kunna utökas till flera verksamheter.  
 
Nämnden delar motionärernas tankar om att detta skulle kunna bidra till och 
underlätta för kvinnor och flickor att delta i olika aktiviteter och tillstyrker 
därför motionen om att prova att utrusta toaletter inom vissa verksamheter 
med mensskydd. Om det är möjligt är det en god tanke att koppla någon form 
av uppföljning rörande deltagande i aktiviteter till provet.  

Beslutsunderlag 
Motion: Menssäkra Borås                

Samverkan 
Ärendet har 2021-08-12 informerats de fackliga företrädarna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Ernad Suntic 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr TEN 2021-00250 1.1.1.1 

Remiss- Motion Menssäkra Borås (V) 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen Menssäkra 
Borås.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås 
Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen 
har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

I motionen föreslås att menssäkrade toaletter införs på prov inom en eller flera 
verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid, men inte Tekniska 
nämndens verksamhet första hand. Tekniska förvaltningen har utifrån sitt 
uppdrag inga synpunkter på förslaget.          

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 53/2021 2021-04-15 

2. Missiv 2021-04-15 

3. Motion Menssäkra Borås (V) 2021-04-15      

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att Tekniska nämnden beslutar att avstå 
från att yttra sig över motionen Menssäkra Borås. 

Paul-Andre Safko (M) föreslår att Tekniska nämnden beslutar att avstryka 
motionen Menssäkra Borås. 

Proposition 
Ordförande Jan Idehed (C) frågar om Tekniska nämnden beslutar enligt Jan 
Ideheds (C) förslag eller Paul-Andre Safkos (M) förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt Jan Ideheds (C) förslag. 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr TEN 2021-00250 1.1.1.1 

Remiss- Motion Menssäkra Borås (V) 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen Menssäkra 
Borås.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås 
Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen 
har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

I motionen föreslås att menssäkrade toaletter införs på prov inom en eller flera 
verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid, men inte Tekniska 
nämndens verksamhet första hand. Tekniska förvaltningen har utifrån sitt 
uppdrag inga synpunkter på förslaget.          

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 53/2021 2021-04-15 

2. Missiv 2021-04-15 

3. Motion Menssäkra Borås (V) 2021-04-15      

Förslag  
Ordförande Jan Idehed (C) föreslår att Tekniska nämnden beslutar att avstå 
från att yttra sig över motionen Menssäkra Borås. 

Paul-Andre Safko (M) föreslår att Tekniska nämnden beslutar att avstryka 
motionen Menssäkra Borås. 

Proposition 
Ordförande Jan Idehed (C) frågar om Tekniska nämnden beslutar enligt Jan 
Ideheds (C) förslag eller Paul-Andre Safkos (M) förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt Jan Ideheds (C) förslag. 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-30 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsanteckning 
Paul-Andre Safko (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Remissens förslag kan icke hänföras till kommunal kärnverksamhet och 
följaktligen inte en fråga för politiken att fatta beslut om. Den kan hanteras av 
enskild arbetsplats alternativt verksamhetsenheter själva om behov därom finns. 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

   

  

 

Protokollsanteckning Remiss Motion Menssäkra Borås 
Remissens förslag kan icke hänföras till kommunal kärnverksamhet och 
följaktligen inte en fråga för politiken att fatta beslut om. Den kan hanteras av 
enskild arbetsplats alternativt verksamhetsenheter själva om behov därom finns. 
 
Paul-Andre Safko (M) 
2021-06-30 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

   

  

 

Protokollsanteckning Remiss Motion Menssäkra Borås 
Remissens förslag kan icke hänföras till kommunal kärnverksamhet och 
följaktligen inte en fråga för politiken att fatta beslut om. Den kan hanteras av 
enskild arbetsplats alternativt verksamhetsenheter själva om behov därom finns. 
 
Paul-Andre Safko (M) 
2021-06-30 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-30 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00250 1.1.1.1 
 

  

 

Remiss- Motion Menssäkra Borås (V) 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen 
Menssäkra Borås.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås 
Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen 
har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. 
I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 
I motionen föreslås att menssäkrade toaletter införs på prov inom en eller flera 
verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid, men inte Tekniska 
nämndens verksamhet första hand. Tekniska förvaltningen har utifrån sitt 
uppdrag inga synpunkter på förslaget. 
               

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 53/2021 2021-04-15 
2. Missiv 2021-04-15 
3. Motion Menssäkra Borås( V)                               

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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Beslutsdatum  Sida 122 (131) 
2021-06-24 

  

§ 249 

Yttrande över motion: Menssäkra Borås 

Ärendenummer: 2021-148 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen Menssäkra 
Borås.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på remiss till samtliga 
nämnder och bolag inom Borås Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett lika självklart inslag 
på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, 
papperskorg, handfat och tvål. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I motionen föreslås att menssäkrade toaletter införs på prov inom en eller flera verksamheter, 
exempelvis inom skola, kultur eller fritid, varför inte Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet berörs 
i första hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
Motion: Menssäkra Borås 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Beslutsdatum  Sida 122 (131) 
2021-06-24 

  

§ 249 

Yttrande över motion: Menssäkra Borås 

Ärendenummer: 2021-148 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över motionen Menssäkra 
Borås.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på remiss till samtliga 
nämnder och bolag inom Borås Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett lika självklart inslag 
på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, 
papperskorg, handfat och tvål. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I motionen föreslås att menssäkrade toaletter införs på prov inom en eller flera verksamheter, 
exempelvis inom skola, kultur eller fritid, varför inte Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet berörs 
i första hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
Motion: Menssäkra Borås 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson  
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-22 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 
 

  

 

Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att på prov 
införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

 Ärendet i sin helhet 
Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 
föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 
oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 
vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 
avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 
att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 
Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 
skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 
menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 
Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 
uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 
                           

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Motion 

Menssäkra Borås 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 
kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 
det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 
tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 
världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 
mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 
mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 
hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 
rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 
mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 
tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 
för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 
har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 
sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 
erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 
kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 
verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. 

 
 
Borås 2021-03-08 
 
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark (V) 
Peter Lund (V) 
Anita Spjuth (V) 
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Motion 

Menssäkra Borås 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 
kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 
det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 
tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 
världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 
mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 
mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 
hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 
rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 
mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 
tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 
för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 
har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 
sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 
erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 
kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 
verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. 

 
 
Borås 2021-03-08 
 
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark (V) 
Peter Lund (V) 
Anita Spjuth (V) 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53   

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2021-03-08 Motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund 

(V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås.  
 Dnr 2021-00271 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har 

rätt till arbetskläder i Borås Stad. 
 Dnr 2021-00292 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Sätt punkt för den osunda konkurrensen. 
 Dnr 2021-00296 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under 
koncerninköp. 

 2021-00297 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum. 
 2021-00298 1.1.1.1 
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 
 
2021-03-03 Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 att utse Lars-Erik Johansson 

(SD) som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktige-
ersättare Mark Warnberg (SD) från och med den 25 februari 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2021-00040 1.1.1.2 
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«OrgNamn» 
Postadress 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 
Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-14 

Instans 
«OrgNamn» 
Dnr «KS» « 2021-00271» «1.1.1.1r» 

  

 
 

Remiss: «Motion:Menssäkra Borås» 
 

Remissinstanser 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård- och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås djurpark AB 

20. AB Bostäder 

21. Fristadbostäder AB 

22. Viskaforshem AB 

23. AB Sandhultbostäder 
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«OrgNamn» 
Postadress 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 
Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 
Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-14 

Instans 
«OrgNamn» 
Dnr «KS» « 2021-00271» «1.1.1.1r» 

  

 
 

Remiss: «Motion:Menssäkra Borås» 
 

Remissinstanser 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård- och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås djurpark AB 

20. AB Bostäder 

21. Fristadbostäder AB 

22. Viskaforshem AB 

23. AB Sandhultbostäder 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

24. AB Toarpshus 

25. Industribyggnader i Borås AB 

26. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till «Kommunstyrelsen» senast den 14 augusti. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer «KSs» «2021-00271» 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 «Kommunstyrelsen». 

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. 

«Emma Lingefelt» 
Handläggare 
«0734-328803 »
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 

 Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att på prov 
införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

Sammanfattning av ärendet 
Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 
föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 
oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 
vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 
avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 
att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 
Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 
skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 
menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 
Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 
uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 

 
 
Förslag och yrkanden 
Mitt S-samverkan genom ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår Fritids- och 
folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) har 
inkommit med ett alternativt beslutsförslag, ”Fritids- och folkhälsonämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 

 Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att på prov 
införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

Sammanfattning av ärendet 
Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 
föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 
oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 
vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 
avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 
att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 
Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 
skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 
menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 
Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 
uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 

 
 
Förslag och yrkanden 
Mitt S-samverkan genom ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår Fritids- och 
folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) har 
inkommit med ett alternativt beslutsförslag, ”Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

beslutar att avstyrka motionen om att på prov införa menssäkrade toaletter i 
verksamheten”, se bilaga 1.  

  
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S samverkans genom 
Håkan Erikssons (C) förslag och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas 
genom Magnus Sjödahls (KD) alternativa beslutsförslag och finner att 
förstnämnda proposition har bifallits. Votering begärs.     
 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Mitt S-samverkans 
genom ordförande Håkan Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahls (KD) 
alternativa beslutsförslag röstar nej. Vinner nej har Moderaternas och 
Kristdemokraternas alternativa beslutsförslag bifallits.   

 
Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 
Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Maritha Bäck (M) och Jan 
Nilsson (SD).  

 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.    

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-06-24. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-22 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 
 

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka motionen om att på prov 
införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

 Ärendet i sin helhet 
Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 
föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 
oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 
vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 
avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 
att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 
Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 
skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser dock att det inte finns skäl att fatta beslut 
om att generellt tillhandahålla mensskydd på politisk nivå, utan att det snarare 
bör vara en fråga för den enskilda individen, alternativt för den enskilda 
arbetsplatsen.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 
menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 
Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 
uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Magnus Sjödahl (KD) 
Annette Nordström (M)  
Marita Bäck (M) 
Lars Andersson (M)  
Hakaam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Magnus Sjödahl (KD) 
Annette Nordström (M)  
Marita Bäck (M) 
Lars Andersson (M)  
Hakaam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 72 Dnr SON 2021-00070 1.1.3.1 

Remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.   

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning (läggs 
som bilaga till protokollet). 

Reservationer  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Förslag 
Sverigedemokraterna yrkar på att nämnden avstyrker Motion: Menssäkra Borås. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden tillstyrker eller avslår Sverigedemokraternas 
förslag och finner att nämnden avslår förslaget.     

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att Borås Stad på 
prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Ärendet har 
remitterats till Kommunstyrelsen, som skickat ärendet på remiss till nämnder 
och bolag.   

Sociala omsorgsförvaltningen anser att det är behjärtansvärt förslag, men 
konstaterar att finansieringen av förslaget inte är fullt utredd varför nämnden 
avstår från att yttra sig.       

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion menssäkra Borås 

2. Motion: Menssäkra Borås                  
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00070 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.        

Ärendet i sin helhet 
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att Borås Stad på 
prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Ärendet har 
remitterats till Kommunstyrelsen, som skickat ärendet på remiss till nämnder 
och bolag.   

Sociala omsorgsförvaltningen anser att det är behjärtansvärt förslag, men 
konstaterar att finansieringen av förslaget inte är fullt utredd varför nämnden 
avstår från att yttra sig.       

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion menssäkra Borås 
2. Motion: Menssäkra Borås                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-21 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00070 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.        

Ärendet i sin helhet 
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att Borås Stad på 
prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Ärendet har 
remitterats till Kommunstyrelsen, som skickat ärendet på remiss till nämnder 
och bolag.   

Sociala omsorgsförvaltningen anser att det är behjärtansvärt förslag, men 
konstaterar att finansieringen av förslaget inte är fullt utredd varför nämnden 
avstår från att yttra sig.       

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion menssäkra Borås 
2. Motion: Menssäkra Borås                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-08 

Dnr 
2021-1617  

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över Motion: Menssäkra Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig eftersom ärendet inte berör 
nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden är att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både 
förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena. 
Nämndens verksamhet omfattas inte av motionen varför Miljö- och 
konsumentnämnden avstår från yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås att mensskydd ska finnas på offentliga toaletter och det föreslås 
även att Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis 
inom skola, kultur eller fritid. I motionen hänvisar man bland annat till Forshaga 
kommun som har menssäkrat flera verksamheter. I motionen står det också att 
menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta 
i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden är att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa 
regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både 
förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Nämndens verksamhet omfattas inte av motionen varför Miljö- och 
konsumentnämnden avstår från yttrande. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Bilagor 
1. Motion (V): Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Missiv, 2021-04-14 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, dnr 2021-00271 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Bilagor 
1. Motion (V): Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Missiv, 2021-04-14 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, dnr 2021-00271 
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Borås 2021-06-23 

 
 

BoråsBorås TME AB REMISSVAR 
Helena Ransjö Alcenius 2020-01-31  2021/BBAB00007 
0705-415444 
 
    
 
    Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Remiss: Motion: Menssäkra Borås 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2021-00271 

  
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. 
Forshaga kommun har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar 
och en fritidsgård. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor 
känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig 
jämställdhetsfråga. Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några 
verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid. Om 
provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 
verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete 
för jämställdhet. 
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Borås 2021-06-23 

 
 

BoråsBorås TME ABs beslut 
  
 

BoråsBorås TME AB avstår från att yttra sig.  
 
BoråsBorås TME AB har mens säkrat toaletterna i bolagets egna lokaler. 

 
 
 
 
 
 

BoråsBorås TME AB 
 
 
 

Per-Olof Höög   Helena Ransjö Alcenius 
Ordf    VD 
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Borås 2021-06-23 

 
 

BoråsBorås TME ABs beslut 
  
 

BoråsBorås TME AB avstår från att yttra sig.  
 
BoråsBorås TME AB har mens säkrat toaletterna i bolagets egna lokaler. 

 
 
 
 
 
 

BoråsBorås TME AB 
 
 
 

Per-Olof Höög   Helena Ransjö Alcenius 
Ordf    VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 64 Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen. 

Protokollsanteckning 
Falco Güldenpfennig (KD) deltar inte i beslutet. 

Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden ser positivt på motionens intentioner, menssäkrade toaletter 
kan bidra till en minskad oro och stigma kring mens. Genom tillgång till 
menssäkrade toaletter kan kvinnor känna sig tryggare på arbetsplatsen och i 
skolan, vilket i förlängningen kan leda till minskad frånvaro på arbetsplatser och 
i skolor. Menssäkrade toaletter är en viktig del i stadens arbete för jämställdhet 
och möjligheten att delta i aktiviteter på lika villkor.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion Menssäkra Borås.   

Yrkanden 
Birgitta Bergman (M) yrkar för Moderaterna att nämnden avstyrker Motion 
Menssäkra Borås.  

Proposition 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 64 Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen. 

Protokollsanteckning 
Falco Güldenpfennig (KD) deltar inte i beslutet. 

Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden ser positivt på motionens intentioner, menssäkrade toaletter 
kan bidra till en minskad oro och stigma kring mens. Genom tillgång till 
menssäkrade toaletter kan kvinnor känna sig tryggare på arbetsplatsen och i 
skolan, vilket i förlängningen kan leda till minskad frånvaro på arbetsplatser och 
i skolor. Menssäkrade toaletter är en viktig del i stadens arbete för jämställdhet 
och möjligheten att delta i aktiviteter på lika villkor.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion Menssäkra Borås.   

Yrkanden 
Birgitta Bergman (M) yrkar för Moderaterna att nämnden avstyrker Motion 
Menssäkra Borås.  

Proposition 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
arbetsliv@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-15 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.   

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden ser positivt på motionens intentioner, menssäkrade toaletter 
kan bidra till en minskad oro och stigma kring mens. Genom tillgång till 
menssäkrade toaletter kan kvinnor känna sig tryggare på arbetsplatsen och i 
skolan, vilket i förlängningen kan leda till minskad frånvaro på arbetsplatser och 
i skolor. Menssäkrade toaletter är en viktig del i stadens arbete för jämställdhet 
och möjligheten att delta i aktiviteter på lika villkor.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion Menssäkra Borås.                                 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr VAN 2021-00090 1.2.3.0 

Yttrande över remiss: Motion Menssäkra Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämndens beslutar att avstyrka motionen Menssäkra Borås.      

Reservation:  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.       

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet inkom till Kommunfullmäktige med motionen: Menssäkra Borås 
och som sedan skickats ut på remiss till Borås Stads nämnder och privata bolag. 
Det beskrivs i motionen att mensskydd på offentliga toaletter inte är en 
självklarhet i dagens samhälle även fast hälften av alla människor föds med en 
livmoder. Motionären vill därför att Borås Stad, på prov, inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter.  

Vård- och äldrenämndens ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet.  Frågan är viktig att lyfta eftersom den handlar om grundligt 
basbehov som behöver tillgodoses och är direkt kopplat till kön. Ett sådant 
behov ska inte hämma deltagande i vardagliga aktiviteter. I exempelvis skolans 
verksamhet kan det vara fördelaktigt med menssäkra toaletter, då Sverige har ett 
högt skattepålägg på mensskydd som kan göra det otillgänglig för yngre 
kvinnor. En menssäkrad toalett kan även skapa trygghet för ungdomar genom 
att veta att det finns skydd om behovet uppstår plötsligt.  

Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga uträkningar eller 
kostnadsförslag finns redovisade. Det gör även att omfattningen på införandet 
blir svårt att avgöra. Vård- och äldrenämnden väljer därför att avstryka 
motionen                

Förslag och yrkanden 
Gun-Britt Johansson (V) yrkar på att tillstyrka motionen samt ta bort sista 
stycket i skrivelsen.    

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ingen omröstning 
begärs. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: motion Menssäkra Borås                    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr VAN 2021-00090 1.2.3.0 

Yttrande över remiss: Motion Menssäkra Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämndens beslutar att avstyrka motionen Menssäkra Borås.      

Reservation:  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.       

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet inkom till Kommunfullmäktige med motionen: Menssäkra Borås 
och som sedan skickats ut på remiss till Borås Stads nämnder och privata bolag. 
Det beskrivs i motionen att mensskydd på offentliga toaletter inte är en 
självklarhet i dagens samhälle även fast hälften av alla människor föds med en 
livmoder. Motionären vill därför att Borås Stad, på prov, inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter.  

Vård- och äldrenämndens ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet.  Frågan är viktig att lyfta eftersom den handlar om grundligt 
basbehov som behöver tillgodoses och är direkt kopplat till kön. Ett sådant 
behov ska inte hämma deltagande i vardagliga aktiviteter. I exempelvis skolans 
verksamhet kan det vara fördelaktigt med menssäkra toaletter, då Sverige har ett 
högt skattepålägg på mensskydd som kan göra det otillgänglig för yngre 
kvinnor. En menssäkrad toalett kan även skapa trygghet för ungdomar genom 
att veta att det finns skydd om behovet uppstår plötsligt.  

Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga uträkningar eller 
kostnadsförslag finns redovisade. Det gör även att omfattningen på införandet 
blir svårt att avgöra. Vård- och äldrenämnden väljer därför att avstryka 
motionen                

Förslag och yrkanden 
Gun-Britt Johansson (V) yrkar på att tillstyrka motionen samt ta bort sista 
stycket i skrivelsen.    

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ingen omröstning 
begärs. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: motion Menssäkra Borås                    

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) 
och Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
2 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom 
skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas 
till fler verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är 
god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock 
positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i 
samband med projektet hanteras centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor 
och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, 
vid akut behov, hos skolsköterskan.          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) 
och Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
2 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom 
skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas 
till fler verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är 
god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock 
positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i 
samband med projektet hanteras centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor 
och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, 
vid akut behov, hos skolsköterskan.          

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Motion: Menssäkra Borås                  

Yrkanden 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet) och yrkar 
att nämnden avstyrker motionen.  

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.    
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ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-06-15 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till yttrande motion Menssäkra Borås 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är intentionen i motionen ”Menssäkra Borås” bra men det bör vara 
upp till varje enskild verksamhet (i detta fall gymnasieskolorna och vuxenutbildningen) att själva 
besluta om sin tilldelade budget, vilka budgetprioriteringar som ska göras och t.ex. vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas.  
 
Redan idag finns även möjlighet att hos skolsköterskan i gymnasieskolan tillhandahålla 
mensskydd för de som önskar detta. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta; 
 
− att avstyrka motionen Menssäkra Borås 
 
 
Kristdemokraterna 
 
Lisa Berglund (KD) 
Alexandra Florén (KD) 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-06-15 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till yttrande motion Menssäkra Borås 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är intentionen i motionen ”Menssäkra Borås” bra men det bör vara 
upp till varje enskild verksamhet (i detta fall gymnasieskolorna och vuxenutbildningen) att själva 
besluta om sin tilldelade budget, vilka budgetprioriteringar som ska göras och t.ex. vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas.  
 
Redan idag finns även möjlighet att hos skolsköterskan i gymnasieskolan tillhandahålla 
mensskydd för de som önskar detta. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta; 
 
− att avstyrka motionen Menssäkra Borås 
 
 
Kristdemokraterna 
 
Lisa Berglund (KD) 
Alexandra Florén (KD) 

 

 

 
 
Protokollsanteckning: 07. Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

 
 
Moderaternas grundinställning till frågan om tillgång till mensskydd, är att detta egentligen 
inte är en fråga för politiken att fatta beslut om, utan något som bör kunna hanteras av varje 
enskild skolenhet om behov så finns. Om tillhandahållande av mensskydd, oavsett formerna 
för det, kräver att kärnverksamhet bort- eller nedprioriteras, kommer vi att prioritera 
kärnverksamheten. 

 
Moderaterna 

 
 
Oliver Öberg (M) 
Björn-Ola Kronander (M) 
Rasmus Kivinen (M) 
Melina Gustafsson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) 
och Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
2 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom 
skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas 
till fler verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är 
god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock 
positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i 
samband med projektet hanteras centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor 
och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, 
vid akut behov, hos skolsköterskan.          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) 
och Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
2 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov 
inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom 
skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas 
till fler verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är 
god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att 
merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och 
personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock 
positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i 
samband med projektet hanteras centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor 
och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, 
vid akut behov, hos skolsköterskan.          
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Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Motion: Menssäkra Borås                  

Yrkanden 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund 
(KD), lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet) och yrkar 
att nämnden avstyrker motionen.  

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas 
Hallberg (SD), yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.    
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ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-06-15 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till yttrande motion Menssäkra Borås 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är intentionen i motionen ”Menssäkra Borås” bra men det bör vara 
upp till varje enskild verksamhet (i detta fall gymnasieskolorna och vuxenutbildningen) att själva 
besluta om sin tilldelade budget, vilka budgetprioriteringar som ska göras och t.ex. vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas.  
 
Redan idag finns även möjlighet att hos skolsköterskan i gymnasieskolan tillhandahålla 
mensskydd för de som önskar detta. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta; 
 
− att avstyrka motionen Menssäkra Borås 
 
 
Kristdemokraterna 
 
Lisa Berglund (KD) 
Alexandra Florén (KD) 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG    2021-06-15 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Alternativt förslag till yttrande motion Menssäkra Borås 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är intentionen i motionen ”Menssäkra Borås” bra men det bör vara 
upp till varje enskild verksamhet (i detta fall gymnasieskolorna och vuxenutbildningen) att själva 
besluta om sin tilldelade budget, vilka budgetprioriteringar som ska göras och t.ex. vilka 
hygienartiklar som ska tillhandahållas.  
 
Redan idag finns även möjlighet att hos skolsköterskan i gymnasieskolan tillhandahålla 
mensskydd för de som önskar detta. 
 
Kristdemokraterna föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta; 
 
− att avstyrka motionen Menssäkra Borås 
 
 
Kristdemokraterna 
 
Lisa Berglund (KD) 
Alexandra Florén (KD) 

 

 

 
 
Protokollsanteckning: 07. Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

 
 
Moderaternas grundinställning till frågan om tillgång till mensskydd, är att detta egentligen 
inte är en fråga för politiken att fatta beslut om, utan något som bör kunna hanteras av varje 
enskild skolenhet om behov så finns. Om tillhandahållande av mensskydd, oavsett formerna 
för det, kräver att kärnverksamhet bort- eller nedprioriteras, kommer vi att prioritera 
kärnverksamheten. 

 
Moderaterna 

 
 
Oliver Öberg (M) 
Björn-Ola Kronander (M) 
Rasmus Kivinen (M) 
Melina Gustafsson (M) 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-15 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning 
att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas Hallberg 
(SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet.       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och 
offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett 
tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur 
eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas till fler 
verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är god 
och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att merkostnaden 
för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och personal i en stor 
organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i 
projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-15 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning 
att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas Hallberg 
(SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet.       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och 
offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett 
tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur 
eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas till fler 
verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är god 
och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att merkostnaden 
för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och personal i en stor 
organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i 
projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor och 
gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, vid akut 
behov, hos skolsköterskan.          

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Motion: Menssäkra Borås                                

Samverkan 
FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-15 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning 
att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas Hallberg 
(SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet.       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och 
offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett 
tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur 
eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas till fler 
verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är god 
och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att merkostnaden 
för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och personal i en stor 
organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i 
projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-15 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2021-00076 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning 
att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Niklas Hallberg 
(SD), reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M), lämnar en protokollsanteckning i ärendet.       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.  

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och 
offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett 
tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur 
eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas till fler 
verksamheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är god 
och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att merkostnaden 
för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och personal i en stor 
organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i 
projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras 
centralt. 

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en 
kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets 
avslutande.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor och 
gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, vid akut 
behov, hos skolsköterskan.          

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Motion: Menssäkra Borås                                

Samverkan 
FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Frida Uneback Malm 
Handläggare 
033 357641 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00067 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på motion: Menssäkra Borås 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på 
remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. I motionen beskrivs 
att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett 
lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
 
Kulturförvaltningens synpunkter 
Kulturförvaltningen anser att intentionen som lyfts i motionen är god och 
föreslår att kulturskolan och biblioteken vid mötesplatserna i staden kan ingå 
som provverksamheter. Kulturförvaltningen skulle kunna säkerställa att en 
toalett per verksamhet utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. 
Kulturförvaltningen föreslår vidare att lokalvården vid respektive verksamhet 
står för inköp och löpande underhåll av mensskydd. Kulturförvaltningen önskar 
ett förtydligande kring finansieringen kring att ”Menssäkra Borås stad”. 
 
Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Kulturnämnden ombetts yttra sig över en motion 
och kulturnämnden är inte beslutande instans är det således upp till beslutade 
nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Kulturnämnden vill dock starkt 
poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet.               

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås, Borås Stad                     

Samverkan 
FSG 2021-06-01. 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Frida Uneback Malm 
Handläggare 
033 357641 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00067 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på motion: Menssäkra Borås 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på 
remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. I motionen beskrivs 
att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett 
lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
 
Kulturförvaltningens synpunkter 
Kulturförvaltningen anser att intentionen som lyfts i motionen är god och 
föreslår att kulturskolan och biblioteken vid mötesplatserna i staden kan ingå 
som provverksamheter. Kulturförvaltningen skulle kunna säkerställa att en 
toalett per verksamhet utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. 
Kulturförvaltningen föreslår vidare att lokalvården vid respektive verksamhet 
står för inköp och löpande underhåll av mensskydd. Kulturförvaltningen önskar 
ett förtydligande kring finansieringen kring att ”Menssäkra Borås stad”. 
 
Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Kulturnämnden ombetts yttra sig över en motion 
och kulturnämnden är inte beslutande instans är det således upp till beslutade 
nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Kulturnämnden vill dock starkt 
poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet.               

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås, Borås Stad                     

Samverkan 
FSG 2021-06-01. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr KUN 2021-00067 1.1.3.25 

Motion: Menssäkra Borås 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på 
remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. I motionen beskrivs 
att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett 
lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål 
 
Kulturförvaltningen anser att intentionen som lyfts i motionen är god och 
föreslår att kulturskolan och biblioteken vid mötesplatserna i staden kan ingå 
som provverksamheter. Kulturförvaltningen skulle kunna säkerställa att en 
toalett per verksamhet utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. 
Kulturförvaltningen föreslår vidare att lokalvården vid respektive verksamhet 
står för inköp och löpande underhåll av mensskydd. Kulturförvaltningen önskar 
ett förtydligande kring finansieringen kring att ”Menssäkra Borås stad”. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås, Borås Stad      
 
 
 
 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Catharina Rapp (C) 
Ordförande    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr KUN 2021-00067 1.1.3.25 

Motion: Menssäkra Borås 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås” besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Motionen har skickats på 
remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad. I motionen beskrivs 
att hälften av alla människor föds med en livmoder och att mens är en del av 
många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är inte mensskydd ett 
lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål 
 
Kulturförvaltningen anser att intentionen som lyfts i motionen är god och 
föreslår att kulturskolan och biblioteken vid mötesplatserna i staden kan ingå 
som provverksamheter. Kulturförvaltningen skulle kunna säkerställa att en 
toalett per verksamhet utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. 
Kulturförvaltningen föreslår vidare att lokalvården vid respektive verksamhet 
står för inköp och löpande underhåll av mensskydd. Kulturförvaltningen önskar 
ett förtydligande kring finansieringen kring att ”Menssäkra Borås stad”. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås, Borås Stad      
 
 
 
 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Catharina Rapp (C) 
Ordförande    
     

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 10 juni 2021 
 

Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
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Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    
Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB
 www.borasem.se 

Borås 2021-05-17            
 
              

Borås Stad 
Kommunstyrelsen 
Ks.diarium@boras.se 
Dnr: KS 2021–00271 

 
 
 
 

Remiss: Motion Menssäkra Borås. 
Dnr: KS 2021–00271 
 
Borås Energi och Miljö AB kommer att följa Borås Stads beslut och riktlinjer 
gällande Menssäkra Borås.   
 
Borås Energi och Miljö vill påtala att där det införs menssäkrade toaletter, så 
är det viktigt att det finns en speciell avfallspåse för bindor och tamponger. 
Detta för att inte belasta vårt avloppsreningsverk.  
 
 

 

Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Roland Andersson 
Ordförande 
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Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    
Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB
 www.borasem.se 

Borås 2021-05-17            
 
              

Borås Stad 
Kommunstyrelsen 
Ks.diarium@boras.se 
Dnr: KS 2021–00271 

 
 
 
 

Remiss: Motion Menssäkra Borås. 
Dnr: KS 2021–00271 
 
Borås Energi och Miljö AB kommer att följa Borås Stads beslut och riktlinjer 
gällande Menssäkra Borås.   
 
Borås Energi och Miljö vill påtala att där det införs menssäkrade toaletter, så 
är det viktigt att det finns en speciell avfallspåse för bindor och tamponger. 
Detta för att inte belasta vårt avloppsreningsverk.  
 
 

 

Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Roland Andersson 
Ordförande 
 

 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
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Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-03 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Yttrande över motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V), Anita Spjuth (V) 
Menssäkra Borås 
Beredningsgruppen för medborgarinflytandes beslut 

Den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande väljer att inte yttra sig 
över Inger Landströms (V), Ida Legnemarks (V), Peter Lunds (V) och Anita 
Spjuths (V) motion: ”Menssäkra Borås” men ser positivt på intentionen att stärka 
stadens arbete med jämställdhet då det är en viktig rättighets- och trygghetsfråga. 
Trots valet att inte yttra sig över motionen anser den politiska beredningsgruppen 
för medborgarinflytande att menssäkrade toaletter vara en del i samhällets arbete 
med att normalisera mens och därmed minska stigma, psykisk ohälsa och missad 
skolgång eller uteblivna aktiviteter till följd av det. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67 Dnr LFN 2021-00131 1.1.3.25 

Yttrande över Motion: Menssäkra Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden avstår från yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar ligger att tillgodose behovet av 
toaletter i de byggnader som ligger inom ansvarsområdet. Här ingår också 
tillgänglighetsanpassade toaletter. Toaletterna utrustas enligt standard. I övrigt 
omfattas inte nämndens verksamhet varför Lokalförsörjningsnämnden avstår 
från yttrande.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv 

2. V Motion Menssäkra Borås 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00131  
 

  

 

Yttrande över Motion: Menssäkra Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden avstår från yttrande.        

Ärendet i sin helhet 
Inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar ligger att tillgodose behovet av 
toaletter i de byggnader som ligger inom ansvarsområdet. Här ingår också 
tillgänglighetsanpassade toaletter. Toaletterna utrustas enligt standard. I övrigt 
omfattas inte nämndens verksamhet varför Lokalförsörjningsnämnden avstår 
från yttrande.                

Beslutsunderlag 
1. Missiv 
2. V Motion Menssäkra Borås                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se 
 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00131  
 

  

 

Yttrande över Motion: Menssäkra Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden avstår från yttrande.        

Ärendet i sin helhet 
Inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar ligger att tillgodose behovet av 
toaletter i de byggnader som ligger inom ansvarsområdet. Här ingår också 
tillgänglighetsanpassade toaletter. Toaletterna utrustas enligt standard. I övrigt 
omfattas inte nämndens verksamhet varför Lokalförsörjningsnämnden avstår 
från yttrande.                

Beslutsunderlag 
1. Missiv 
2. V Motion Menssäkra Borås                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se 
 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

 
 

Servicenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr SN 2021-00052 1.1.3.1 

Remiss: Motion Menssäkra Borås 2021 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Menssäkra Borås” att på prov 
införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionären vill att kommunen både som ansvarig för kommunal verksamhet 
gentemot medborgare och som kommunal arbetsgivare skall ”menssäkra” 
toaletter, inledningsvis ska detta ske på prov. 

Idén med menssäkrade toaletter är bra och innan det går att gå vidare måste 
praktiska frågor hanteras och förslaget behöver som all verksamhet ekonomiskt 
vägas i förhållande till annan verksamhet. 

Servicenämnden bedriver i stort sett ingen verksamhet riktad mot allmänhet 
men vi är ansvarig för personal inom vår verksamhet och med detta perspektiv 
kan vi bejaka motionens intentioner. 

Vår förvaltning utför administrativa- tekniska- och entreprenadtjänster, många 
gånger i konkurrens. Vi behöver i detta sammanhang framhålla att införs 
motionärens förslag är det också rimligt att liknade krav ställs vid 
upphandlingar där kommunen gör sådana.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: ”Motion: Menssäkra Borås” 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18, § 53 Anmälningsärenden 
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Servicenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
servicekontoret@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andersson 
Handläggare 
033 358192 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Servicenämnden 
Dnr SN 2021-00052 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion Menssäkra Borås 2021 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Menssäkra Borås” att på prov 
införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter.        

Ärendet i sin helhet 
Motionären vill att kommunen både som ansvarig för kommunal verksamhet 
gentemot medborgare och som kommunal arbetsgivare skall ”menssäkra” 
toaletter, inledningsvis ska detta ske på prov. 

Idén med menssäkrade toaletter är bra och innan det går att gå vidare måste 
praktiska frågor hanteras och förslaget behöver som all verksamhet ekonomiskt 
vägas i förhållande till annan verksamhet. 

Servicenämnden bedriver i stort sett ingen verksamhet riktad mot allmänhet 
men vi är ansvarig för personal inom vår verksamhet och med detta perspektiv 
kan vi bejaka motionens intentioner. 

Vår förvaltning utför administrativa- tekniska- och entreprenadtjänster, många 
gånger i konkurrens. Vi behöver i detta sammanhang framhålla att införs 
motionärens förslag är det också rimligt att liknade krav ställs vid 
upphandlingar där kommunen gör sådana.              

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: ”Motion: Menssäkra Borås” 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18, § 53 Anmälningsärenden                                

Beslutet expedieras till 
1. KS.diarium@boras.se 

 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 
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Servicenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
servicekontoret@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andersson 
Handläggare 
033 358192 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Servicenämnden 
Dnr SN 2021-00052 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion Menssäkra Borås 2021 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Menssäkra Borås” att på prov 
införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter.        

Ärendet i sin helhet 
Motionären vill att kommunen både som ansvarig för kommunal verksamhet 
gentemot medborgare och som kommunal arbetsgivare skall ”menssäkra” 
toaletter, inledningsvis ska detta ske på prov. 

Idén med menssäkrade toaletter är bra och innan det går att gå vidare måste 
praktiska frågor hanteras och förslaget behöver som all verksamhet ekonomiskt 
vägas i förhållande till annan verksamhet. 

Servicenämnden bedriver i stort sett ingen verksamhet riktad mot allmänhet 
men vi är ansvarig för personal inom vår verksamhet och med detta perspektiv 
kan vi bejaka motionens intentioner. 

Vår förvaltning utför administrativa- tekniska- och entreprenadtjänster, många 
gånger i konkurrens. Vi behöver i detta sammanhang framhålla att införs 
motionärens förslag är det också rimligt att liknade krav ställs vid 
upphandlingar där kommunen gör sådana.              

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: ”Motion: Menssäkra Borås” 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18, § 53 Anmälningsärenden                                

Beslutet expedieras till 
1. KS.diarium@boras.se 

 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 66 Dnr FN 2021-00078 1.1.3.1 

Svar på motion - Menssäkra Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att avstyrka motionen 
(bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
avstyrka motionen (bilaga 6 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås 
Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

Förskolenämndens synpunkter 
Förskolenämnden anser att intentionen som lyfts i motionen är god. I 
nämndens verksamheter skulle menssäkrade toaletter vara till för personalen. 
Förskolenämnden skulle kunna säkerställa att en personaltoalett per förskola 
utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. Kost- och 
lokalvårdsorganisationen bär i så fall ansvaret för beställningar och 
utplaceringen av artiklarna. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 
och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade 
nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt 
poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Motion – Menssäkra Borås 

Yrkanden 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att Svar på motion - Menssäkra 
Borås avstyrks (bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
Svar på motion - Menssäkra Borås avstyrks (bilaga 6 till protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att tillstyrka Svar på motion - Menssäkra Borås och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet avstyrks. 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Agron Cela (S), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Motion – Menssäkra Borås 

Yrkanden 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att Svar på motion - Menssäkra 
Borås avstyrks (bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
Svar på motion - Menssäkra Borås avstyrks (bilaga 6 till protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att tillstyrka Svar på motion - Menssäkra Borås och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet avstyrks. 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Agron Cela (S), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Helena Munthe 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00078 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion - Menssäkra Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att avstyrka motionen 
(bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
avstyrka motionen (bilaga 6 till protokollet). 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås 
Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

Förskolenämndens synpunkter 
Förskolenämnden anser att intentionen som lyfts i motionen är god. I 
nämndens verksamheter skulle menssäkrade toaletter vara till för personalen. 
Förskolenämnden skulle kunna säkerställa att en personaltoalett per förskola 
utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. Kost- och 
lokalvårdsorganisationen bär i så fall ansvaret för beställningar och 
utplaceringen av artiklarna. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 
och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt 
poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt 
poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion – Menssäkra Borås 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Stadsrevisionen 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum 
2021-04-22 

Diarienummer 
Dnr KS 2021-00271 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
Remiss: Motion: Menssäkra Borås 
 
 
Nämndens beslut 
Revisorskollegiet avstår från yttrande. 
 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde 

Ordförande 
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Motion 

Menssäkra Borås 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 
kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 
det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 
tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 
världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 
mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 
mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 
hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 
rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 
mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 
tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 
för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 
har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 
sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 
erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 
kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 
verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. 

 
 
Borås 2021-03-08 
 
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark (V) 
Peter Lund (V) 
Anita Spjuth (V) 

 



Motion 

Menssäkra Borås 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 
kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 
det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 
tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 
världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 
mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 
mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 
hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 
rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 
mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 
tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 
för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 
har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 
sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 
erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 
kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 
Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 
verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter. 

 
 
Borås 2021-03-08 
 
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark (V) 
Peter Lund (V) 
Anita Spjuth (V) 
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