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Datum 
2021-03-26 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 12 april 2021 kl. 
14:00 

Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 
undantag för ordföranden och justeringsperson 

 

Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 
kommer att sändas via boras.se 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

Inledning 
 
Sammanträdet inleds med presentation av Dan Bodin, Dataskyddsombud på 
Boråsregionen, om hur dataskyddsarbetet bedrivs i Borås Stad och hur de 
hanterar de olika utmaningarna samt en avrapportering av genomförda 
granskningar på Stadsledningskansliet. 
 
Därefter en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben angående 
Coronapandemin. 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

  
 

2.  Anmälningsärende 2021-04-12 
Dnr 2021-00270 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 2021-04-12 
Dnr 2021-00280 1.1.2.25 Programområde 1 
  

4. Kc1 Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av 
pandemilagen och dess följdförordningar 
Dnr 2021-00281 1.1.1.25 Programområde 1 
  

5. Kc2 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Avveckla distributionscentralen 
Dnr 2020-00716 1.1.1.1 Programområde 5 
  

6. Kc3 Svar på remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen 
Dnr 2021-00153  1.4.3.0 Programområde 1 
  

7. Kc4 Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans 
Djursjukhus i Borås 
Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1 
  

8. PF1 Personalekonomisk redovisning 2020 
Dnr 2021-00274 2.3.1.0 Programområde 1 
 

9. KU1 Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina 
Waldenström (MP): Valfrihet inom hemtjänsten 
Dnr 2015-00621 732 Programområde 2 
 

10. M1 Försäljning av bostadshus med tillhörande tomtmark inom 
fastigheten Eskilsryd 2:1 på Brämhult/Hyberg 
Dnr 2021-00167 3.1.2.2 Programområde 4 
  

11. M2 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Makrillen 11, vid 
Brodalsmotet 
Dnr 2020-00402 3.1.1.2 Programområde 4 
  

12. M3 Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till markanvisning för 
uppförande av skola alternativt förvärv av befintlig skola  
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13. E1

14. E2

15. E3

16. E4

17. E5

Dnr 2020-00723 3.1.2.2 Programområde 4 

Stöd till Borås näringsliv 
Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB Borås Kristna 
Skola om godkännande som huvudman för förskoleklass, 
grundskola och fritidshem 
Dnr 2021-00165 3.5.4.0 Programområde 3 

Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som 
huvudman för grundskola vid RF-Skolan i Borås i Borås kommun 
fr.o.m. läsåret 2022/23 
Dnr 2021-00152 3.5.4.0 Programområde 3 

Årsredovisning 2020 
Dnr 2021-00039 1.2.4.1 Programområde 1 

Ombud och ersättare till föreningsstämman Kommuninvest 
Dnr 2021-00211 1.1.6.4 Programområde 1 

18. E6 Anhörigstöd för barn och unga, utredning 
Dnr 2020-00723 3.7.1.0 Programområde 2 

19. SP1 Samrådssvar på riksintresse kommunikationer i Västra Götalands 
län - insamlande av synpunkter på Trafikverkets underlag till 
Länsstyrelsen 
Dnr 2020-00935 3.3.6.0 Programområde 5 

20. SP2 Åtgärdsvalsstudie Viared inklusive Boråstorpet 
Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5 

21. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17 
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4 

22. SP4 Yttrande över ansökan om planbesked för Kinnarumma-
Fagerhult 2:6 
Dnr 2021-00150 3.1.1.2 Programområde 4 

23. SP5 Godkännande av Handlingsplan för bostadsbyggande 2021-2025 
Dnr 2021-00230 3.4.2.0 Programområde 4 
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24. SP6 Detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89 
Dnr 2021-00251 3.1.1.2 Programområde 4 
  

25. SP7 Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 
Dnr 2021-00124 2.4.3.25 Programområde 4 
  

26. CKS1 Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av 
kommunal räddningstjänst 
Dnr 2021-00085 1.1.2.1 Programområde 1 
  

27. CKS2 Socialrådgivare på mötesplatser 
Dnr 2021-00354 1.1.4.0 Programområde 2 
  

28. CKS3 Förslag till Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och 
unga 
Dnr 2021-00339 1.1.4.0 Programområde 2 
  

29. CKS4 Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med 
fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet i Borås 
Dnr 2021-00335 1.1.4.3 Programområde 1 
  

30. Ki1 E-petition: Borås Återbyggdepå 
Dnr 2020-00652 2.5.1.25 Programområde 5 
  



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i 

anledning av pandemilagen och dess följdförordningar 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 

den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.  

Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 

som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som 

omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder 

om maximalt 2 veckor och eller på vissa angivna och begränsade områden. 

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  

Datum 

2021-03-18 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2021-03-23 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2021-00281 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 

Datum 

20210315 Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
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2021-04-29 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00281 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i 

anledning av pandemilagen och dess följdförordningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 

den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.  

 

Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 

som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som 

omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder 

om maximalt 2 veckor och eller på vissa angivna och begränsade områden. 

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  

 

Ärendet i sin helhet 

 

Ärendet 

 

Borås Stad kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har 

överlåtits och som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den 

tillfälliga s.k. pandemilagen. 

 

För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam 

handläggning av sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder 

mot detta föreligger enligt lag, delegera uppgiften till kommunstyrelsen.  

 

 

Bakgrund / överväganden 

 

Tidigare har regeringen, utöver ordningslagen och smittskyddslagen, till stor del 

saknat lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller 

begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. Den 10 januari 2021 trädde 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

dock den nya tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 i kraft (även kallad pandemilagen). Pandemilagen 

medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att 

hindra eller begränsa smittspridning. I 13 § pandemilagen har införts en 

möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 

angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller 

till och med september 2021.  

 

Med stöd av pandemilagen har regeringen hittills utfärdat en förordning (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 varigenom 

krav ställs avseende t ex gym- och idrottsanläggningar, badhus och 

handelsplatser. Genom förordningen införs också ett förbud att upplåta lokaler 

för privata tillställningar som omfattar fler än åtta personer. 

 

Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma mycket 

snabbt. 

 

Kommuners rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser 

där det kan finnas risk för trängsel 

 

För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har regeringen den 4 

mars 2021 kompletterat begränsningsförordningen och därigenom nu gett 

kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan 

finnas risk för trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Den nya 

bestämmelsen trädde ikraft den 11 mars 2021. 

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att: 

 vistas i en park, 

 på en badplats eller, 

 på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 

och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 

vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas 

är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen 

framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det 
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bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 

omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, 

fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana 

platser.  

 

De beslut som kan komma att fattas av Kommunstyrelsen och som omfattas av 

delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 

veckor och eller på vissa angivna och begränsade områden. Beslut som innebär 

längre perioder och eller större områden kan komma att behöva hänskjutas till 

kommunfullmäktige för beslut. Innan en kommun meddelar föreskrifter om 

förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och 

Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

 

 

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i kommunen 

som är det organ som är mest lämpat att fatta dylika beslut jml förordningen. ”Av förordningen framgår 

att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 

Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet ska 

fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 

beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en 

nämnd, under förutsättning av att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. 

delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen.”  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelsen 

 

 

   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD): Avveckla distributionscentralen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fullmäktige avslår motionen.   

 

 

 

 

Datum 

2021-03-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-19 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00716 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2021-03-12 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

Kc2 



 

 

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 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00716 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner och Kristian Silbvers 

(SD): Motion: Avveckla distributionscentralen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige avslår motionen.            

Sammanfattning 

Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 

Distributionscentralen. Motionärerna menar att den provision leverantörerna 

får lämna för att finansiera en samordnad varudistribution inte motsvarar deras 

minskade kostnad.  

Distributionscentralen minskar antalet transporter till stadens verksamheter. 

Antalet inköpsavtal som hanteras via Distributionscentralen ökar och att 

avveckla verksamheten skulle innebära ökade kostnader. Den kalkyl som 

lämnades inför fullmäktigebeslutet 2017 håller fortfarande.…           

 ….     

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 

Distributionscentralen. 

Motionärerna ger uttryck för att den provision som leverantörerna får lämna 

för att finansiera en samordnad varudistribution i Borås inte motsvarar den 

minskade kostnaden för leverantörerna. Detta har lett till att 

livsmedelskostnaden stigit för köpande nämnder. Man beskriver också att det 

finns skäl att misstänka att prioritering av rabatter på ekologiska produkter ökat 

priserna och därmed totala livsmedelskostnaden.           

Införandet av en distributionscentral för samordnad varudistribution kom 

redan i budget 2014 som ett utredningsuppdrag och i budget 2016 som ett 

genomförandeuppdrag där Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-08-17 om 

införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 

påbörjades våren 2019.  
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Distributionscentralen bidrar till att dels minska antalet transporter till Stadens 

verksamheter men också att ge ökade möjligheter att samarbeta med det lokala 

näringslivet. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 

minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 

fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 

ökad säkerhet. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 

kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 

vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 

fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 

procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 

överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 

överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 

Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 

Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 

omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 

Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 

levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 

är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 

även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 

Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 

sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 

från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. 

…. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Avveckla Distributionscentralen   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2020-09-24 

Avveckla distributionscentralen 
 

Borås Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en samordnad varudistribution i Borås Stad, 

som varit i drift sedan 2019-05-02.  

För att finansiera distributionscentralen erhåller Koncerninköp en provision från leverantörerna, 

vilket beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För 

livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 procent i provision. Under det första avtalsåret har 

provisionen uppgått till 7,8 miljoner kronor.  

Parallellt med införandet av en distributionscentral upphandlades ett nytt avtal gällande livsmedel, 

där livsmedelspriserna steg med 18 procent. Efter avräkning av indexhöjningen är prisökningen cirka 

11 procent. Dock vill förespråkare peka på att klimatpåverkan och en omprioriterad upphandling mot 

ekologiska produkter har påverkat prishöjningen extraordinärt, varvid varför närmast samtliga 

nämnder redovisar underskott i sin budget inom livsmedelskostnader. 

Sverigedemokraterna utesluter inte att en prisökning skett genom att man valt att prioritera 

rabatterade priser på ekologiska produkter, produkter som generellt innebär ett kraftigt 

kostnadspåslag jämfört med ’vanliga’ produkter. I genomsnitt pekar vissa studier på en 66 procent 

kostnadspåslag i genomsnitt för den ekologiska produkten jämfört med det konventionellt odlade 

alternativet. Ett annat exempel är ekologisk mjölk, som har ett kostnadspåslag om 27 procent. Dock 

har den rabatt man valt att fokusera på, det vill säga ekologiska produkter, medfört att rabatter 

utgått på konventionella produkter. Prisskillnaden i slutändan blir därmed mindre, dock kvarstår det 

faktum att ekologiska produkter är dyrare. 

Vid jämförelser av livsmedelspriser mellan Borås och övriga Sjuhäradskommuner framkommer dock 

extraordinära skillnader, som inte kan förklaras med varma somrar (torka) eller andra externa 

faktorer.  

Vad som därmed kan konstateras är att det råder en förhöjd prisbild för Borås Stad, vid jämförelser 

av liknande produkter med andra kommuner. Det finns skäl att misstänka att det finns ett ytterligare 

kostnadspåslag i livsmedelspriserna för kommunen, som leverantör påfört för att bekosta den 

provision som distributionscentralen erhåller. Vid samtal med vissa av dessa leverantörer 

framkommer det att den minskade kostnaden för leverantörernas distributionskostnader inte uppgår 

till den provision som distributionscentralen ställer. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna höjer 

priserna för att kostnadskompensera, för i slutändan låta avtalen bli kostnadsneutrala för dem. 

Ett annat argument som lyfts kring distributionscentralen är miljöaspekten, det vill säga att färre 

tunga transporter krävs för distribution av livsmedel. Även här har flertalet uppgifter bekräftat att 

den historiska distributionen kvarstått, då leverantörerna har andra kunder att leverera till. 

Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 

  



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2020-09-24 

 

 

Borås Stads verksamheter, däribland utbildning och omsorg, har inte kostnadskompenserats för de 

fördyrningar som distributionscentralen medfört. Detta har inneburit att verksamheterna varit 

tvungna att omfördela resurser från övrig verksamhet för att få en ekonomi i balans. Projektet med 

en distributionscentral har därigenom direkt påverkat den kvalité som Borås Stad kan erbjuda, det 

vill säga försämrad utbildning och omsorg. Detta är inte ett alternativ som Sverigedemokraterna kan 

ställa sig bakom. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta, 

 

Att avveckla Borås Stads distributionscentral. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 
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Svar på remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända Borås Stads remissvar till Justitiedepartementet         

Sammanfattning  

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen”. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

Valnämnden för inhämtande av synpunkter.  

Syftet med delbetänkandet har varit att göra en översyn av valsystemet och 

överväga vissa förändringar för att stärka skyddet för väljarna vid 

röstmottagningen. De förslag som framkommer i utredningen gäller, 

röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan vid röstningen, 

gruppröstning, och reformen med avskärmningar av valsedelställ. Förslagen är 

tänkta att träda i kraft till allmänna valen 2022. Flera av förslagen i 

delbetänkandet är i linje med hur Borås Stad redan arbetar i samband med val.                

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen”. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

Valnämnden för inhämtande av synpunkter.  

Syftet med delbetänkandet har varit att göra en översyn av valsystemet och 

överväga vissa förändringar för att stärka skyddet för väljarna vid 

röstmottagningen. De förslag som framkommer i utredningen gäller, 

röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan vid röstningen, 

gruppröstning, och reformen med avskärmningar av valsedelställ. Förslagen är 

tänkta att träda i kraft till allmänna valen 2022. Flera av förslagen i 

delbetänkandet är i linje med hur Borås Stad redan arbetar i samband med val. 

Vid placering av röstmottagare på valdagen och i förtidsröstningen har 

Valnämnden i Borås kravet på sig att det i varje vallokal ska finnas en person 

med erfarenhet från tidigare val. Detta har varit framgångsrikt och 

röstmottagare med tidigare erfarenhet har kunnat stötta nya röstmottagare i sin 

roll. Valnämnden använder Valmyndighetens manualer vid utbildning av 

röstmottagare och ser positivt på att alla kommuner gör detsamma.  
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Beträffande ansvaret för utläggning av valsedlar har Valnämnden i Borås i de 

senaste valen låtit röstmottagarna ansvara för detta. Det är till fördel att detta 

regleras i vallagen så kommunerna har en likvärdig hantering av valsedlar. 

Partierna lämnar in namnvalsedlarna till vallokalerna/förtidsröstningslokalerna 

på en anvisad plats där röstmottagarna ansvarar för utläggningen. 

I förslaget gällande ordningen på röstmottagningsstället föreslås det att ge 

röstmottagarna befogenheten att tillfälligt avvisa den väljare som stör 

röstmottagningen. Konsekvensen om den person som stör ordningen inte 

lämnar lokalen vid tillsägelse är att vederbörande kan komma att avlägsnas av 

polis eller ordningsvakt. Detta tillägg i vallagen anses positivt då det är 

röstmottagarna som ansvarar för ordningen i vallokalen och tidigare enbart fått 

tillfälligt stänga röstmottagningen vid störningar medan de nu kan avvisa den 

som inte följer anvisningarna.  

Gällande förtidsröstningen föreslås att vallagen kompletteras med utökat ansvar 

för vissa röstmottagare. Det innebär att i förtidsröstningen alltid ska finnas en 

ansvarig röstmottagare i tjänst med titeln ordförande. Valnämnden bedömer att 

detta förslag kommer skapa mer ordning i lokalerna samt att väljarna kommer 

kunna vända sig till ansvarig på plats i lokalen istället för att kontakta den lokala 

valnämnden.  

En annan komplettering till nuvarande vallag är att väljare som på grund av 

exempelvis funktionsvariation som är i behov av hjälp vid röstningen, att den 

person som hjälper väljaren ska ha tystnadsplikt samt i närvaro av en 

röstmottagare. Förslaget innebär att skyddet för valhemligheten stärks och 

väljarens skydd mot otillbörlig påverkan.  

Gruppröstning har inte varit ett vanligt förekommande problem i Borås. I de 

fall det förekommit och avbrutits av röstmottagarna har det varit att väljarna 

varit osäkra på röstningsförfarandet och då fått hjälp från våra röstmottagare. 

Valnämnden anser att det är positivt att utbildningen kompletteras så att 

röstmottagarna får kunskap om och förståelse för valhemligheten som en 

förutsättning för fria val. 

Gällande delbetänkandets förslag kring valpropaganda, om att utöka utrymmet 

fritt från propaganda ställer sig Valnämnden positiva till förslaget.  

Valnämnderna ska lokalanpassa detta och se till att ingen politisk propaganda 

sker i anslutning till lokalerna och röstmottagarna ansvarar för att upprätthålla 

ordningen i samt utanför lokalerna. Traditionen med valsedelsutdelande på 

valdagen är viktig och vi vill understryka vikten av att, med respekt för förslaget 

i delbetänkandet, utdelning fortfarande skall kunna ske i rimligt nära anslutning 

till vallokalen. Det nya förslaget skall inte kunna användas lokalt för att försvåra 

utdelning på, tex., en i sammanhanget, mer avlägsen eller otydlig plats i 

förhållande till vallokalen. 

I utredningen framkommer det att en utvärdering föreslås genomföras efter 

allmänna valen 2022 angående avskärmning av valsedelställ. Detta ställer sig 

Valnämnden bakom då det är av stor vikt att se hur detta påverkat valets 

genomförande. Vallokaler och förtidsröstningslokaler som använts vid tidigare 
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val kommer behöva granskas så dessa håller tillgänglighetskraven eftersom att 

avskärmningarna kommer kräva mer yta i lokalerna samt att röstmottagarna 

behöver kontrollera så att alla valsedlar finns representerade efter varje väljare. 

Detta kan komma att påverka antalet förtidsröstningsställen då Valnämnden 

kommer få svårigheter att finna lämpliga lokaler med större yta. Valnämnden 

har tidigare haft valstugor som varit byggda för ändamålet och som har 

placerats centralt där många medborgare passerar. Valstugorna och flera 

bibliotek som tidigare nyttjats kommer på grund av avskärmningarna ha för litet 

utrymme och därmed inte tillgänglighetsanpassade lokaler som är ett krav. Färre 

förtidsröstningslokaler kan komma att påverka valdeltagandet negativt därav är 

det viktigt att en utvärdering genomförs efter valet 2022.  

En översyn av valsedelssystemet föreslås också vilket välkomnas av 

Valnämnden och då utreda valsedlarnas utformning och tillhandahållande.  

Förslagen genererar till ökade kostnader för att administrera val för 

valnämnderna då det kräver fler röstmottagare per vallokal och detta bör 

beaktas vid utbetalning av statsbidrag till kommunerna. Kommunbidraget 

kommer även behöva höjas för att administrera valet om föreslagna ändringar 

träder i kraft på grund av ökade kostnader. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslagen gällande förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse: Svar på remiss, Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen 

2. Departementsyttrandet: Svar på remiss, Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen 

3. Valnämndens presidiebeslut: Svar på remiss, Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen 

4. Inkommen remiss, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen från 

Justitiedepartementet  

   

Beslutet expedieras till 

1. Svar på remiss, expedieras till Justitiedepartementet 

2. Valnämnden 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Justitiedepartementet 

 

 

Borås Stads remissyttrande över Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen 

Ju2021/00355 

Beslut 

Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker remissen. 

Sammanfattning 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen”. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

Valnämnden för inhämtande av synpunkter.  

Syftet med delbetänkandet har varit att göra en översyn av valsystemet och 

överväga vissa förändringar för att stärka skyddet för väljarna vid 

röstmottagningen. De förslag som framkommer gäller, röstmottagning och 

offentlighet, otillbörlig påverkan vid röstningen, gruppröstning, och reformen 

med avskärmningar av valsedelställ. Förslagen är tänkta att träda i kraft till 

allmänna valen 2022. Flera av förslagen i delbetänkandet är i linje med hur 

Borås Stad redan arbetar i samband med val. 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen”. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

Valnämnden för inhämtande av synpunkter.  

Syftet med delbetänkandet har varit att göra en översyn av valsystemet och 

överväga vissa förändringar för att stärka skyddet för väljarna vid 

röstmottagningen. De förslag som framkommer i utredningen gäller, 

röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan vid röstningen, 

gruppröstning, och reformen med avskärmningar av valsedelställ. Förslagen är 

tänkta att träda i kraft till allmänna valen 2022. Flera av förslagen i 

delbetänkandet är i linje med hur Borås Stad redan arbetar i samband med val. 

Vid placering av röstmottagare på valdagen och i förtidsröstningen har 

Valnämnden i Borås kravet på sig att det i varje vallokal ska finnas en person 
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med erfarenhet från tidigare val. Detta har varit framgångsrikt och 

röstmottagare med tidigare erfarenhet har kunnat stötta nya röstmottagare i sin 

roll. Valnämnden använder Valmyndighetens manualer vid utbildning av 

röstmottagare och ser positivt på att alla kommuner gör detsamma.  

Beträffande ansvaret för utläggning av valsedlar har Valnämnden i Borås i de 

senaste valen låtit röstmottagarna ansvara för detta. Det är till fördel att detta 

regleras i vallagen så kommunerna har en likvärdig hantering av valsedlar. 

Partierna lämnar in namnvalsedlarna till vallokalerna/förtidsröstningslokalerna 

på en anvisad plats där röstmottagarna ansvarar för utläggningen. 

I förslaget gällande ordningen på röstmottagningsstället föreslås det att ge 

röstmottagarna befogenheten att tillfälligt avvisa den väljare som stör 

röstmottagningen. Konsekvensen om den person som stör ordningen inte 

lämnar lokalen vid tillsägelse är att vederbörande kan komma att avlägsnas av 

polis eller ordningsvakt. Detta tillägg i vallagen anses positivt då det är 

röstmottagarna som ansvarar för ordningen i vallokalen och tidigare enbart fått 

tillfälligt stänga röstmottagningen vid störningar medan de nu kan avvisa den 

som inte följer anvisningarna.  

Gällande förtidsröstningen föreslås att vallagen kompletteras med utökat ansvar 

för vissa röstmottagare. Det innebär att i förtidsröstningen alltid ska finnas en 

ansvarig röstmottagare i tjänst med titeln ordförande. Valnämnden bedömer att 

detta förslag kommer skapa mer ordning i lokalerna samt att väljarna kommer 

kunna vända sig till ansvarig på plats i lokalen istället för att kontakta den lokala 

valnämnden.  

En annan komplettering till nuvarande vallag är att väljare som på grund av 

exempelvis funktionsvariation som är i behov av hjälp vid röstningen, att den 

person som hjälper väljaren ska ha tystnadsplikt samt i närvaro av en 

röstmottagare. Förslaget innebär att skyddet för valhemligheten stärks och 

väljarens skydd mot otillbörlig påverkan.  

Gruppröstning har inte varit ett vanligt förekommande problem i Borås. I de 

fall det förekommit och avbrutits av röstmottagarna har det varit att väljarna 

varit osäkra på röstningsförfarandet och då fått hjälp från våra röstmottagare. 

Valnämnden anser att det är positivt att utbildningen kompletteras så att 

röstmottagarna får kunskap om och förståelse för valhemligheten som en 

förutsättning för fria val. 

Gällande delbetänkandets förslag kring valpropaganda, om att utöka utrymmet 

fritt från propaganda ställer sig Valnämnden positiva till förslaget.  

Valnämnderna ska lokalanpassa detta och se till att ingen politisk propaganda 

sker i anslutning till lokalerna och röstmottagarna ansvarar för att upprätthålla 

ordningen i samt utanför lokalerna. Traditionen med valsedelsutdelande på 

valdagen är viktig och vi vill understryka vikten av att, med respekt för förslaget 

i delbetänkandet, utdelning fortfarande skall kunna ske i rimligt nära anslutning 

till vallokalen. Det nya förslaget skall inte kunna användas lokalt för att försvåra 

utdelning på, tex., en i sammanhanget, mer avlägsen eller otydlig plats i 

förhållande till vallokalen. 
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I utredningen framkommer det att en utvärdering föreslås genomföras efter 

allmänna valen 2022 angående avskärmning av valsedelställ. Detta ställer sig 

Valnämnden bakom då det är av stor vikt att se hur detta påverkat valets 

genomförande. Vallokaler och förtidsröstningslokaler som använts vid tidigare 

val kommer behöva granskas så dessa håller tillgänglighetskraven eftersom att 

avskärmningarna kommer kräva mer yta i lokalerna samt att röstmottagarna 

behöver kontrollera så att alla valsedlar finns representerade efter varje väljare. 

Detta kan komma att påverka antalet förtidsröstningsställen då Valnämnden 

kommer få svårigheter att finna lämpliga lokaler med större yta. Valnämnden 

har tidigare haft valstugor som varit byggda för ändamålet och som har 

placerats centralt där många medborgare passerar. Valstugorna och flera 

bibliotek som tidigare nyttjats kommer på grund av avskärmningarna ha för litet 

utrymme och därmed inte tillgänglighetsanpassade lokaler som är ett krav. Färre 

förtidsröstningslokaler kan komma att påverka valdeltagandet negativt därav är 

det viktigt att en utvärdering genomförs efter valet 2022.  

En översyn av valsedelssystemet föreslås också vilket välkomnas av 

Valnämnden och då utreda valsedlarnas utformning och tillhandahållande.  

Förslagen genererar till ökade kostnader för att administrera val för 

valnämnderna då det kräver fler röstmottagare per vallokal och detta bör 

beaktas vid utbetalning av statsbidrag till kommunerna. Kommunbidraget 

kommer även behöva höjas för att administrera valet om föreslagna ändringar 

träder i kraft på grund av ökade kostnader. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslagen gällande förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Svar på remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen 

Valnämndens presidiebeslut 
Valnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 
Valnämnden har fått en remiss från Kommunstyrelsen gällande Förstärkt skydd 
för väljarna vid röstmottagningen från Justitiedepartementet. Remissen ska 
besvaras senast den 13 april och därmed behandlar presidiet remissen och 
formellt beslut av Valnämnden förväntas nästkommande sammanträde den 11 
maj.  

Syftet med delbetänkandet har varit att göra en översyn av valsystemet och 
överväga vissa förändringar för att stärka skyddet för väljarna vid 
röstmottagningen. De förslag som framkommer i utredningen gäller, 
röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan vid röstningen, 
gruppröstning, och reformen med avskärmningar av valsedelställ. Förslagen är 
tänkta att träda i kraft till allmänna valen 2022. Flera av förslagen i 
delbetänkandet är i linje med hur Borås Stads Valnämnd redan arbetar i 
samband med val. 

Vid placering av röstmottagare på valdagen och i förtidsröstningen har 
Valnämnden i Borås kravet på sig att det i varje vallokal ska finnas en person 
med erfarenhet från tidigare val. Detta har varit framgångsrikt och 
röstmottagare med tidigare erfarenhet har kunnat stötta nya röstmottagare i sin 
roll. Valnämnden använder Valmyndighetens manualer vid utbildning av 
röstmottagare och ser positivt på att alla kommuner gör detsamma.  

Beträffande ansvaret för utläggning av valsedlar har Valnämnden i Borås i de 
senaste valen låtit röstmottagarna ansvara för detta. Det är till fördel att detta 
regleras i vallagen så kommunerna har en likvärdig hantering av valsedlar. 
Partierna lämnar in namnvalsedlarna till vallokalerna/förtidsröstningslokalerna 
på en anvisad plats där röstmottagarna ansvarar för utläggningen. 

I förslaget gällande ordningen på röstmottagningsstället föreslås det att ge 
röstmottagarna befogenheten att tillfälligt avvisa den väljare som stör 
röstmottagningen. Konsekvensen om den person som stör ordningen inte 
lämnar lokalen vid tillsägelse är att vederbörande kan komma att avlägsnas av 
polis eller ordningsvakt. Detta tillägg i vallagen anses positivt då det är 
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röstmottagarna som ansvarar för ordningen i vallokalen och tidigare enbart fått 
tillfälligt stänga röstmottagningen vid störningar medan de nu kan avvisa den 
som inte följer anvisningarna.  

Gällande förtidsröstningen föreslås att vallagen kompletteras med utökat ansvar 
för vissa röstmottagare. Det innebär att i förtidsröstningen alltid ska finnas en 
ansvarig röstmottagare i tjänst med titeln ordförande. Valnämnden bedömer att 
detta förslag kommer skapa mer ordning i lokalerna samt att väljarna kommer 
kunna vända sig till ansvarig på plats i lokalen istället för att kontakta den lokala 
valnämnden.  

En annan komplettering till nuvarande vallag är att väljare som på grund av 
exempelvis funktionsvariation som är i behov av hjälp vid röstningen, att den 
person som hjälper väljaren ska ha tystnadsplikt samt i närvaro av en 
röstmottagare. Förslaget innebär att skyddet för valhemligheten stärks och 
väljarens skydd mot otillbörlig påverkan.  

Gruppröstning har inte varit ett vanligt förekommande problem i Borås. I de 
fall det förekommit och avbrutits av röstmottagarna har det varit att väljarna 
varit osäkra på röstningsförfarandet och då fått hjälp från våra röstmottagare. 
Valnämnden anser att det är positivt att utbildningen kompletteras så att 
röstmottagarna får kunskap om och förståelse för valhemligheten som en 
förutsättning för fria val. 

Gällande delbetänkandets förslag kring valpropaganda, om att utöka utrymmet 
fritt från propaganda ställer sig Valnämnden positiva till förslaget.  
Valnämnderna ska lokalanpassa detta och se till att ingen politisk propaganda 
sker i anslutning till lokalerna och röstmottagarna ansvarar för att upprätthålla 
ordningen i samt utanför lokalerna. Traditionen med valsedelsutdelande på 
valdagen är viktig och vi vill understryka vikten av att, med respekt för förslaget 
i delbetänkandet, utdelning fortfarande skall kunna ske i rimligt nära anslutning 
till vallokalen. Det nya förslaget skall inte kunna användas lokalt för att försvåra 
utdelning på, tex., en i sammanhanget, mer avlägsen eller otydlig plats i 
förhållande till vallokalen. 

I utredningen framkommer det att en utvärdering föreslås genomföras efter 
allmänna valen 2022 angående avskärmning av valsedelställ. Detta ställer sig 
Valnämnden bakom då det är av stor vikt att se hur detta påverkat valets 
genomförande. Vallokaler och förtidsröstningslokaler som använts vid tidigare 
val kommer behöva granskas så dessa håller tillgänglighetskraven eftersom att 
avskärmningarna kommer kräva mer yta i lokalerna samt att röstmottagarna 
behöver kontrollera så att alla valsedlar finns representerade efter varje väljare. 
Detta kan komma att påverka antalet förtidsröstningsställen då Valnämnden 
kommer få svårigheter att finna lämpliga lokaler med större yta. Valnämnden 
har tidigare haft valstugor som varit byggda för ändamålet och som har 
placerats centralt där många medborgare passerar. Valstugorna och flera 
bibliotek som tidigare nyttjats kommer på grund av avskärmningarna ha för litet 
utrymme och därmed inte tillgänglighetsanpassade lokaler som är ett krav. Färre 
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förtidsröstningslokaler kan komma att påverka valdeltagandet negativt därav är 
det viktigt att en utvärdering genomförs efter valet 2022.  

En översyn av valsedelssystemet föreslås också vilket välkomnas av 
Valnämnden och då utreda valsedlarnas utformning och tillhandahållande.  

Förslagen genererar till ökade kostnader för att administrera val för 
valnämnderna då det kräver fler röstmottagare per vallokal och detta bör 
beaktas vid utbetalning av statsbidrag till kommunerna. Kommunbidraget 
kommer även behöva höjas för att administrera valet om föreslagna ändringar 
träder i kraft på grund av ökade kostnader. 

Valnämnden ställer sig positiva till förslagen gällande förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen.  
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2. Valnämndens presidiebeslut                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Viktor Åberg (S) 
Valnämndens ordförande 

Björn-Ola Kronander (M) 
Valnämndens vice ordförande 

 



Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. Svaren bör 

lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

golshanak.fatahian@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/00355 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 

andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
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Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 
Morgan Johansson 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamen-
tariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av 
och överväga förändringar i valsystemet. 

Som ordförande förordnades den 31 mars 2020 det tidigare stats-
rådet och vice statsministern Lena Hjelm-Wallén. Den 11 maj 2020 
förordnades som ledamöter riksdagsledamoten Daniel Andersson (s), 
kanslichefen Martin Andreasson (l), regionpolitikern Lars Bryntesson 
(s), riksdagsledamoten Ida Drougge (m), f.d. riksdagsledamoten 
Annika Eclund (kd), journalisten Bruno Kaufmann (mp) samt riks-
dagsledamöterna Fredrik Lindahl (sd), Erik Ottoson (m), Michael 
Rubbestad (sd), Per Schöldberg (c) och Mia Sydow Mölleby (v). 

Som sakkunniga förordnades den 6 maj 2020 ämnesrådet Paula 
Blomqvist (Kulturdepartementet) och rättssakkunniga Golshanak 
Fatahian (Justitiedepartementet). Samma dag förordnades som exper-
ter funktionschefen Anna Blomberg (Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län), kanslichefen Eva Debels (Valnämnden i Stockholms stad), 
biträdande enhetschefen Linda Escar (Säkerhetspolisen), handläggaren 
Martin Lidhamn (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR), kansli-
chefen Anna Nyqvist (Valmyndigheten), kanslichefen Cecilia Persson 
(Valprövningsnämnden), juristen Lars-Åke Ström och professorn 
Jan Teorell (Lunds universitet). Från och med den 14 oktober 2020 
entledigades Linda Escar från sitt uppdrag som expert och ersattes av 
gruppchefen Åsa Ahl. 

Som sekreterare anställdes den 20 april 2020 ämnessakkunniga 
Kristina Lemon och från den 21 september 2020 juristen Lars-Åke 
Ström, som samma dag entledigades från uppdraget som expert. 

Kommittén har antagit namnet 2020 års valutredning. 



 

 

         
  
      

         
  

         
     

          
         

 
 

  

 
 

 

 
   

 
    

 
    

 
   

 
   

 
 

 
   

  

Utredningen har i en första etapp av uppdraget behandlat frågor 
som rör otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröst-
ning och reformen med avskärmning av valsedelsställ. Nu nämnda 
frågor behandlas i delbetänkandet ”Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen”, som härmed överlämnas. 

Utredningen fortsätter arbetet med översynen av frågorna som rör 
uppdraget att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulatio-
ner och uppdraget att öka tillgängligheten för vissa väljargrupper. Enligt 
direktiven ska återstående uppdrag redovisas senast den 15 oktober 
2021. 

Stockholm i januari 2021 

Lena Hjelm-Wallén 

Daniel Andersson Martin Andreasson 

Lars Bryntesson Ida Drougge 

Annika Eclund Bruno Kaufmann 

Fredrik Lindahl Erik Ottoson 

Michael Rubbestad Per Schöldberg 

Mia Sydow Mölleby 

/Kristina Lemon 

Lars-Åke Ström 
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Sammanfattning 

Utredningsuppdraget 

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och 
överväga förändringar i delar av valsystemet. 

I uppgiften ingår bland annat att 

• analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säker-
hetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av 
incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens 
tilltro till valsystemet, 

• bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid 
röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt före-
slå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familje-
röstningen1, 

• utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ, 

• föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper 
med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin 
rösträtt, och 

• på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra för-
slag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade. 

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val 
för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till-
lämpas redan vid de allmänna valen 2022. 

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör 

1 Utredningen använder fortsättningsvis beteckningen gruppröstning i stället för familjeröstning. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

• röstmottagning och offentlighet 

• otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, 

• gruppröstning, och 

• reformen med avskärmningar av valsedelställ. 

Huvudinnehållet i de förslag som nu läggs fram är följande. 

Röstmottagning och offentlighet 

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valför-
farandet i alla olika skeenden är transparant och tillgängligt för medier-
nas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Med 
hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet av valsystemet, är det 
enligt vår mening angeläget, att den reglering som syftar till att säker-
ställa insynen också är tydlig och klar, inte bara för själva rösträkningen 
utan även för röstmottagningen. Att all rösträkning är offentlig framgår 
också av bestämmelserna i vallagen. Någon sådan bestämmelse för röst-
mottagningen finns dock inte i vallagen. Här får man i stället luta sig 
mot offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen för 
insyn. 

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs 
i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat 
föreskrivs i vallagen eller i någon annan lag. 

Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen 

Förutsättningar för rekryteringen av röstmottagare 

Rätten för väljare att kunna rösta under trygga former är beroende 
av röstmottagarnas möjligheter att upprätthålla ordningen på röstmot-
tagningsstället. Det är därför viktigt att hot, våld, rasism och kränk-
ningar av röstmottagare tas på största allvar och utreds av rättsvår-
dande myndigheter. Röstmottagarna har ett straffsanktionerat skydd i 
bestämmelserna om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. 
brottsbalken och om brotten mot allmän verksamhet (våld eller hot 
mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma 
balk. Detta skydd bör också användas. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga formella regler för 
själva bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokaler ut-
över nu gällande kompetensregler. Ett krav som vi dock tycker är be-
fogat är att det bland röstmottagarna i alla val- och röstningslokaler 
ska finnas åtminstone en person med erfarenhet från röstmottagning 
i tidigare val. 

Ett ytterligare sådant krav är att valnämnderna måste säkerställa 
att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö. Detta är en fråga 
som varken bör eller kan överlåtas till den eller de röstmottagare som 
är ordföranden eller ordförandens ersättare. 

Utbildningen av röstmottagare ska ge likvärdiga kunskaper 

Valmyndighetens ansvar ska även fortsättningsvis vara att utveckla 
och tillhandahålla erforderligt utbildningsmaterial för länsstyrelser 
och valnämnder. Vid utbildningen av röstmottagare ska det utbild-
ningsmaterial som tillhandahålls av Valmyndigheten användas. Val-
nämnderna får dock ersätta eller komplettera utbildningsmaterialet 
med eget innehåll under förutsättning att kvaliteten i det material 
som använda har säkerställts. Detta ska enligt vår mening framgå av 
vallagen. 

Vi bedömer att kvaliteten i det material som ersätter eller kom-
pletterar Valmyndighetens utbildningsmaterial kan säkerställas i sam-
råd med Valmyndigheten eller länsstyrelsen. 

Ordningen på röstmottagningsstället 

Vallagens bestämmelser om röstmottagarnas ansvar för ordningen 
på ett röstmottagningsställe och skyldigheten för den som finns på 
ett röstmottagningsställe att rätta sig efter de anvisningar som röst-
mottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras, 
kompletteras med en uttrycklig befogenhet för röstmottagarna att 
tillfälligt få avvisa den som underlåtit att följa en anvisning, om under-
låtelsen har väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. 
Det kan avse både störningar av genomförandet av röstmottagningen 
i stort och störningar riktade mot en enskild individs rättighet att utöva 
sin rösträtt eller möjlighet att utöva sitt uppdrag som röstmottagare. 
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Sammanfattning SOU 2021:7 

Det är här inte fråga om ett tvångsmedel i den bemärkelse som 
avses i polislagen eller ordningslagen utan om en tydlig markering 
för den som inte följer en anvisning att han eller hon ska lämna röst-
mottagningsstället, och att konsekvensen om så inte sker, är att veder-
börande kan komma att avlägsnas av polis eller ordningsvakt. 

Utökat ansvar för vissa röstmottagare 

Vallagens bestämmelser om att minst två röstmottagare ska vara när-
varande vid röstmottagningen i röstningslokaler för förtidsröstning 
kompletteras med en bestämmelse att en av de närvarande röstmot-
tagarna ska inneha rollen som ordföranden. 

Enligt vår bedömning är det angeläget att det vid all röstmottag-
ning, inte bara i vallokalen på valdagen, finns en närvarande röstmot-
tagare som har det yttersta ansvaret och som också väljarna – i olika 
situationer – alltid kan vända sig till. 

Valpropaganda nära röstmottagningsställen 

Förbudet i 8 kap. 3 § vallagen mot bland annat politisk propaganda 
vid röstmottagningsställen är inte begränsat endast till utrymmen 
som ligger i omedelbar anslutning till val- och röstningslokaler. Hur 
stort område som omfattas av förbudet är inte möjligt eller ens lämp-
ligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med utgångs-
punkt i dess syfte, nämligen att väljarna ska kunna genomföra sin 
valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av 
politisk propaganda i omedelbar närhet av val- eller röstningsloka-
len. Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommu-
nerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att för-
budet mot politisk propaganda upprätthålls. Det förutsätter i sin tur, 
enligt vår mening, att området för röstmottagarnas ansvar också 
definieras. Detta framgår dock inte uttryckligen av vallagen. 

Vi föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 3 § 
vallagen om att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme 
intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till 
att påverka eller hindra väljarna i deras val, kompletteras med en be-
stämmelse om att detsamma gäller också för ett område närmast 
utanför ett röstmottagningsställe. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Det innebär att kommunerna genom sina valnämnder även fort-
sättningsvis har ansvaret för att precisera avgränsningen för politisk 
propaganda för varje val- och röstningslokal. Denna precisering bör 
kommuniceras så att röstmottagare, väljare och partier får informa-
tion om vad som gäller för varje val- och röstningslokal. 

Traditionen med valsedelsutdelning berörs inte direkt av detta, men 
för att underlätta god ordning utanför val- och röstningslokaler kan 
det enligt vår mening vara lämpligt att valsedelsutdelning äger rum 
utanför det avgränsade området. 

Gruppröstning 

Utbildning av röstmottagare och information till väljare 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler när 
det gäller utbildningen av röstmottagare och informationen till väljare 
i fråga om gruppröstning. Vi anser dock att Valmyndighetens utbild-
ningsmaterial behöver förstärkas så att röstmottagarna får nödvändig 
kunskap om och förståelse för valhemligheten som en förutsättning 
för fria val. 

Vi anser också att det är minst lika viktigt att varje väljare i förväg, 
muntligen när väljaren går in på ett röstmottagningsställe eller skrift-
ligen med skyltar, får information om att varje väljare ska vara ensam 
bakom valskärmen och själv göra i ordning sina röster och att det inte 
är tillåtet att två eller flera personer samtidigt ställer sig bakom val-
skärmen och tillsammans gör i ordning sina röster eller diskuterar 
sina val bakom skärmen. 

Detta bör också tydligt framgå av den information som Valmyn-
digheten förmedlar till väljarna inför varje val. En motsvarande infor-
mation bör också förmedlas om att detta också gäller vid de avskär-
made valsedelställen. 

Tydligare reglering av valhemligheten vid röstning 

Det ska framgå direkt av bestämmelsen i 7 kap. 3 § första stycket val-
lagen att varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv 
göra i ordning sina röster. 

15 



   

 

  

        
     

        
    

  
         

        
        
        

 
         

            
 

  

 

          
      

    
        
      

         
   

        
       

       
     
         
       

        
         

  
        

 

Sammanfattning SOU 2021:7 

Biträde åt väljare vid röstning 

Enligt den nuvarande ordningen i 7 kap. 3 § andra stycket vallagen 
har väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 
själva kan göra i ordning sina röster rätt att få hjälp med detta av 
röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får 
också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne. Vi 
föreslår att sista mening ändras till att en sådan väljare också får anlita 
ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Förslaget inne-
bär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när en enskild per-
son hjälper väljaren att rösta. Härigenom stärks väljarens skydd mot 
otillbörlig påverkan. 

För att även stärka skyddet för valhemligheten i dessa fall föreslår 
vi att det i vallagen införs en uttrycklig tystnadsplikt för enskild som 
hjälper en väljare att rösta. 

Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

Utvärderingen av reformen 

Reformen med en avskärmad plats för valsedlar har tillämpats endast 
vid ett val, valet till Europaparlamentet 2019. I utredningens utvär-
dering av reformen har både konkreta erfarenheter från 2019 års val 
och bedömningar av vad som krävs inför det kommande allmänna 
valet 2022 framförts av kommunerna. Enligt utvärderingen ser kom-
munerna stora utmaningar med tillämpningen av reformen vid valen 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022 eftersom förut-
sättningarna för avskärmningar av valsedlar skiljer sig åt mellan val 
till Europaparlamentet och val till riksdagen, region- och kommun-
fullmäktige. Även om utredningen förslår ett antal åtgärder i syfte 
att underlätta kommunernas arbete med avskärmningarna av valsed-
lar inför 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 
har reformen ännu inte tillämpats vid ett sådant val. Utredningen 
bedömer därför att en utvärdering av erfarenheterna av reformen bör 
göras i samband med genomförandet av de allmänna valen 2022. Vid 
denna utvärdering kan frågan om valsedelsystemet ingå. 

Utvärderingen har vidare visat att kommunerna har behov av för-
stärkta statsbidrag inför de allmänna valen 2022. 

16 



   

 

   

         
      

          
          

       
      

     
 

        
   
  

            
        

      
      

 
 

     
  

 

      
        

        
          

       
  

 

          
     

   

SOU 2021:7 Sammanfattning 

Ansvaret för utläggning av valsedlar 

Ansvaret för väljarnas tillgång till valsedlar i val- och röstningsloka-
ler delas mellan valadministrationen och partierna enligt bestämmel-
serna i 8 kap. 2 § vallagen. För att minska antalet tillfällen då någon 
annan än en väljare befinner sig bakom avskärmningen av valsedlarna 
föreslår vi att valadministrationen övertar ansvaret för utläggningen 
av alla valsedlar i val- och röstningslokaler. Ansvaret ska omfatta alla 
partier som distribuerar sina valsedlar till lokalerna under förutsätt-
ning att partierna har anmält sitt deltagande i det aktuella valet. 

Förslaget innebär att partierna, liksom i dag, ansvarar för distri-
butionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid 
röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är att partierna 
får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på för-
hand anvisad plats, men ansvarar inte för att lägga ut dem bakom 
avskärmningarna. På så sätt sammanförs ansvaret för all utläggning 
av valsedlar till röstmottagarna, som kan planera kontroller och på-
fyllnad utifrån väljartillströmning och ordningsbehov i den enskilda 
lokalen. 

Förslaget hindrar inte de kommuner som så önskar att ta på sig 
ett större ansvar för valsedlarna. 

Presentationen av valsedlar 

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att valsedlarna ska pre-
senteras för väljarna på ett likformigt sätt. Ett grundläggande krav 
för att uppnå detta är att samtliga partiers valsedlar finns utlagda 
bakom en och samma avskärmning. Det beslut som valnämnden fattar 
för presentationen av valsedlar ska gälla i samtliga val- och röstnings-
lokaler inom kommunen. 

Utformningen av avskärmningarna 

Det finns enligt vår bedömning ett behov av viss flexibilitet vid ut-
formningen av avskärmningarna. Den närmare utformningen av av-
skärmningarna bör därför inte författningsreglera. 

17 



   

 

 

        
     

           
          

   
       

 

  

       
        

     
   

    
     

     
     
         

       
    
      

             
       

         
    

  

 

            
     

       
            

     
           

Sammanfattning SOU 2021:7 

Placeringen av avskärmningarna 

Enligt den nuvarande ordningen i 8 kap. 2 § första stycket första 
meningen vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe 
ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om 
detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. 
Det ger kommunerna möjlighet till flexibilitet när det gäller valet av 
plats för avskärmningarna. Vår bedömning är att denna ordning tills 
vidare ska bestå. 

Tillträdet till platsen där valsedlar finns utlagda 

Den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket första 
meningen vallagen om en lämplig avskärmad plats kompletteras med 
en bestämmelse om att väljarna där, var för sig, ska kunna ta sina 
valsedlar utan insyn från andra personer. I förhållande till den nu-
varande ordningen innebär detta en ytterligare förstärkning av val-
hemligheten samtidigt som det också kan påverka röstmottagarnas 
nuvarande möjligheter att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ord-
ningen bland valsedlarna. Redan det nuvarande kravet på avskärm-
ningar har fått till följd att röstmottagare måste genomföra tätare 
kontroller av ordningen bland valsedlarna eller ändra sina rutiner för 
hur kontrollen genomförs. Många valnämnder tillämpar också ruti-
nen med kontroller efter var och varannan väljare. Det kan emeller-
tid inte uteslutas att vårt förslag, på grund av att det kan kräva något 
mer frekventa kontroller, i några fall kan medföra en viss ökad kö-
bildning. Vi ser dock ingen anledning att anta att förslaget kommer 
att leda till några beaktansvärda problem med köbildning eller sam-
manhängande risker för ett lägre valdeltagande. 

Biträde åt väljare bakom avskärmningarna 

En bestämmelse införs i vallagen som klargör att väljare som på grund 
av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta sina valsedlar 
bakom avskärmningen ska, i den utsträckning som behövs, på be-
gäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan väljare får också 
anlita ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Förslaget 
innebär att en röstmottagare alltid är närvarande i dessa fall. 
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SOU 2021:7 Sammanfattning 

Vi ser dock inget behov av en lagstiftad tystnadsplikt redan i detta 
skede av valhandlingen för en enskild person som hjälper väljaren att 
ta valsedlarna. 

Ikraftträdande och genomförande 

Utredningen förordar att de framlagda förslagen ska kunna tillämpas 
vid de allmänna valen 2022. 

Utredningen lämnar ett enigt betänkande. Ett särskilt yttrande är 
fogat till betänkandet. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i vallagen 
(2005:837) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837) 
dels att nuvarande 8 kap. 1–13 §§ ska betecknas 8 kap. 2–14 §§, 
dels att den nya 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 
dels att 3 kap. 1, 5 och 6 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 3, 4 och 5 §§ ska ha 

följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 3 a §, av 

följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 16 kap., av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
1 § 

Det ska finnas en central val- Det ska finnas en central val-
myndighet som har det över- myndighet som har det över-
gripande ansvaret för val. gripande ansvaret för val. I det 

ansvaret ingår att utveckla och till-
handahålla erforderligt utbildnings-
material för länsstyrelser och val-
nämnder. 
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Författningsförslag SOU 2021:7 

5 §1 

Röstmottagare förordnas av valnämnden. Röstmottagare hos en 
utlandsmyndighet förordnas dock av myndighetens chef. Om val-
nämnden har beslutat att röstmottagning ska äga rum på ett sjukhus, 
ett häkte eller någon liknande inrättning, får nämnden överlåta åt 
den som är chef för inrättningen att förordna röstmottagare där. 

Som röstmottagare får endast 
den förordnas som har fått sådan 
utbildning som behövs för upp-
draget. 

Som röstmottagare får endast 
den förordnas som har fått sådan 
utbildning som behövs för upp-
draget. Vid utbildningen ska det 
utbildningsmaterial som tillhanda-
hålls av den centrala valmyndig-
heten användas. Valnämnden får 
dock ersätta eller komplettera ut-
bildningsmaterialet med eget inne-
håll under förutsättning att kvali-
teten i det material som används 
har säkerställts. 

6 §2 

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmot-
tagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 

Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna 
vara närvarande. En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens 
ersättare. 

Vid röstmottagning i en röst- Vid röstmottagning i en röst-
ningslokal ska minst två röstmot- ningslokal ska minst två röstmot-
tagare vara närvarande. tagare vara närvarande. En av dessa 

ska vara ordföranden. 

7 kap. 
3 §3 

Väljare ska göra i ordning sina Varje väljare ska vara ensam 
röster bakom en valskärm och där- bakom en valskärm och själv göra i 
efter lämna valkuverten till röst- ordning sina röster och därefter 
mottagarna. 

1 Senaste lydelse 2014:301. 
2 Senaste lydelse 2014:301. 
3 Senaste lydelse 2014:301. 
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SOU 2021:7 Författningsförslag 

Väljare som på grund av funk-
tionsnedsättning eller liknande 
inte själva kan göra i ordning sina 
röster, ska på begäran få hjälp med 
detta av röstmottagarna i den ut-
sträckning som behövs. En sådan 
väljare får också anlita någon annan 
person som hjälper honom eller 
henne vid röstningen. 

lämna valkuverten till röstmot-
tagarna. 

Väljare som på grund av funk-
tionsnedsättning eller liknande 
inte själva kan göra i ordning sina 
röster, ska på begäran få hjälp med 
detta av röstmottagarna i den ut-
sträckning som behövs. En sådan 
väljare får också anlita ytterligare 
en person som hjälper honom eller 
henne vid röstningen. Röstmotta-
garna ska göra den personen som 
hjälper väljaren att rösta uppmärk-
sam på att han eller hon har tyst-
nadsplikt enligt 16 kap. 1 § första 
stycket. 

8 kap. 

I anslutning till ett röstmot-
tagningsställe ska det ordnas en 
lämplig avskärmad plats där val-
sedlar kan läggas ut. Om en sådan 
plats inte kan ordnas i anslutning 
till röstmottagningsstället får den 
i stället ordnas inne i lokalen. På 
denna plats ska väljarna ha till-
gång till 

1 § 
Röstmottagningen är offentlig, 

om inte något annat föreskrivs i 
denna lag eller i någon annan lag. 

2 §4/3§ 
I anslutning till ett röstmot-

tagningsställe ska det ordnas en 
lämplig avskärmad plats där val-
sedlar kan läggas ut och där väl-
jarna var för sig kan ta sina val-
sedlar utan insyn från andra 
personer. Om en sådan plats inte 
kan ordnas i anslutning till röst-
mottagningsstället får den i stället 
ordnas inne i lokalen. På denna 
plats ska väljarna ha tillgång till 

4 Senaste lydelse 2019:923. 

23 



   

 

   
    
         

        
    

          
         

        
  

        
             

           
       

   
    

   
  

    
 

 
   

    
 

  
 

      
     

 
    

 
   

   
 

  
    

   
   

  
 
  

Författningsförslag SOU 2021:7 

1. valsedlar med enbart valbeteckning, 
2. valsedlar med parti- och valbeteckning 
a) för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för 

varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer 
än 1 procent av rösterna i hela landet, 

b) för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som 
redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när 
det gäller röstmottagningsställen inom den region eller den kommun 
där partiet är representerat, 

3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparla-
mentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europa-
parlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller 
valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater 
om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. 

De partier som deltar i valen De partier som deltar i valen 
ska också kunna lägga ut sina val- ska också kunna tillhandahålla 
sedlar på denna plats. väljarna sina valsedlar. Det sker 

genom att valsedlarna genom val-
nämndens försorg placeras på denna 
plats. 

Valsedlarna ska presenteras på 
ett likformigt sätt. 

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att par-
tiet har gjort en begäran enligt 6 kap. 7 §. 

3 a § 
Väljare som på grund av funk-

tionsnedsättning eller liknande inte 
själva kan ta sina valsedlar på den 
avskärmade plats där valsedlarna 
finns utlagda, ska på begäran få 
hjälp med detta av röstmottagarna. 
En sådan väljare får också anlita 
ytterligare en person som hjälper 
honom eller henne med detta. 
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SOU 2021:7 Författningsförslag 

På ett röstmottagningsställe 
eller i ett utrymme intill detta får 
det inte förekomma propaganda 
eller annat som syftar till att på-
verka eller hindra väljarna i deras 
val. 

Röstmottagarna ansvarar för 
ordningen på röstmottagnings-
stället. Den som finns i lokalen 
eller i ett utrymme intill denna 
skall rätta sig efter de anvisningar 
som röstmottagarna ger för att 
röstmottagningen skall kunna ge-
nomföras. Blir det sådan oord-
ning att den inte kan avstyras får 
röstmottagningen tillfälligt av-
brytas. 

3 §/4 § 
På ett röstmottagningsställe 

eller i ett utrymme intill detta får 
det inte förekomma propaganda 
eller annat som syftar till att på-
verka eller hindra väljarna i deras 
val. Detsamma gäller också för ett 
område närmast utanför röstmot-
tagningsstället. 

4 §/5 § 
Röstmottagarna ansvarar för 

ordningen på röstmottagnings-
stället. Den som finns i lokalen, i 
ett utrymme intill denna eller i 
området närmast utanför lokalen 
ska rätta sig efter de anvisningar 
som röstmottagarna ger för att 
röstmottagningen ska kunna ge-
nomföras. Den som inte följer röst-
mottagarnas anvisningar får tillfäl-
ligt avvisas från lokalen, utrymmet 
eller området, om det har väsentlig 
betydelse för genomförandet av röst-
mottagningen. Blir det sådan oord-
ning att den inte kan avstyras 
får röstmottagningen tillfälligt av-
brytas. 

16 kap. Tystnadsplikt 

1 § 
Den som, genom att lämna bi-

träde åt en väljare, har fått känne-
dom om hur väljaren har röstat 
vid val enligt denna lag, får inte 
obehörigen röja eller utnyttja upp-
gifterna. 
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Författningsförslag SOU 2021:7 

I fråga om den som är röst-
mottagare eller annars fullgör en 
uppgift i det allmännas verksam-
het tillämpas i stället bestämmel-
serna i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022. 
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2 Utredningsuppdraget 

2.1 Direktiven 

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och 
överväga förändringar i delar av valsystemet. I uppgiften ingår, bland 
annat, att 

• analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säker-
hetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av 
incidenter vid röstmottagning i syfte att stärka allmänhetens till-
tro till valsystemet, 

• bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid 
röstning är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt föreslå 
metoder för att motverka förekomsten av s.k. familjeröstning, 

• utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ, 

• föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper 
med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin 
rösträtt, och 

• på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra för-
slag på åtgärder som utredningen bedömer är motiverade. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Om utredningen 
bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera delbetänkanden. 

2.2 Utredningsarbetet 

Kommittén, som antagit namnet 2020 års valutredning, tillsattes den 
11 maj 2020. Det första sammanträdet hölls den 11 juni 2020. I slutet 
av samma månad gjorde utredningen bedömningen att i en första 
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etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet 
för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i 
denna del ska kunna tillämpas redan vid de allmänna valen 2022. Dessa 
frågor avser 

• otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, 

• familjeröstning1, och 

• reformen med avskärmningar av valsedelställ. 

Enligt våra direktiv innefattar frågan om otillbörlig påverkan dels en 
bedömning av om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna 
är tillräckligt eller om det kan stärkas, dels en analys av behovet att 
utvidga möjligheterna att upprätthålla ordningen och säkerheten i 
och kring röstmottagningsställena. Frågan om familjeröstning hand-
lar om att finna metoder eller åtgärder som kan bidra till att bättre 
motverka förekomsten av familjeröstning. Den sista frågan, reformen 
med avskärmningar, innefattar dels en utvärdering av reformen, dels 
en analys av behovet av åtgärder för att ytterligare minska riskerna för 
manipulationer av valsystemet. 

Utredningen har haft fem sammanträdet, varav tre digitala samman-
träden och ett per capsulam. Under arbetets gång har utredningen 
genom sekretariatet haft fyra formaliserade möten, alla digitala, med 
experter och sakkunniga. Samråd har därigenom skett med Valmyn-
digheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sveriges Kommuner 
och Regioner, Valnämnden i Stockholms kommun, Valprövnings-
nämnden och Säkerhetspolisen. 

För att få en närmare belysning av de frågor som här ovan nämnts 
har vi genomfört en enkätundersökning till samtliga kommuner i lan-
det. På utredningens uppdrag har Sweco genomfört enkäten och 
sammanställt kommunernas enkätsvar. Sammanställningen redovisas 
i bilaga 2. 

Utredningen har vidare samverkat med Karlstads universitet i 
forskningsprojektet ”En undersökning av reformen avskärmningar 
med valsedelställ” (i det följande benämnd fältstudien). Projektledare 
har varit docent Annika Fredén, Karlstads universitet med medverkan 
av professorerna Jan Teorell, Lunds universitet, och Peter Esaiasson, 

1 Utredningen använder beteckning gruppröstning. 
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Göteborgs universitet. Fältstudiens resultat har i december 2020 pre-
senterats för utredningen och redovisas i bilaga 3. 

Utredningens ordförande och sekreterare har i november 2020, 
på inbjudan av Sveriges Kommuner och Regioner, informerat dess 
demokratiberedning om utredningens arbete och, i sammanfattning, 
resultatet av utredningens kommunenkät. 

2.3 Vår utgångspunkt för arbetet 

Det svenska valförfarandet kännetecknas av att det är centraliserat, 
manuellt och transparent. Alla röster räknas för hand av personal 
som fått särskild utbildning för uppgiften. Rösträkningen görs decen-
traliserat på lokal nivå i vallokaler och valnämnder och regionalt hos 
länsstyrelser, alltid med full insyn från allmänheten. Korrigeringar 
kan göras fram till dess att resultatet fastställs och mandaten för-
delas. De fastställda resultaten kan överklagas och överprövas av en 
för ändamålet särskilt kvalificerad överprövningsinstans (Valpröv-
ningsnämnden, VPN). Dessa inslag i förfarandet bidrar till att göra 
systemet rättssäkert. 

2015 års vallagsutredning, som bland annat hade i uppdrag att när-
mare utreda hur skyddet för den enskilda väljaren mot yttre påver-
kan vid röstningen ytterligare kan förstärkas, ansåg inte att det fanns 
anledning att rikta några allvarligare invändningar mot systemet som 
sådant.2 

Valmyndighetens samlade bild från valen till riksdagen, region-
och kommunfullmäktige 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019 
är att de har kunnat genomföras på ett korrekt, effektivt och rätts-
säkert sätt.3 

Riksrevisionens övergripande bedömning, efter att ha granskat 
regeringens och de statliga myndigheternas arbete med att genom-
föra val, är också att arbetet i huvudsak är ändamålsenligt utformat, 
men att det fanns utrymme för förbättringar. Granskningen hade bland 
annat genomförts med hjälp av en väljarundersökning och platsbesök 
i vallokaler i samband med valet till Europaparlamentet 2019 samt 
enkätsvar från kontaktpersoner vid kommuner och länsstyrelser.4 

2 Se betänkande SOU 2016:71 s. 122. 
3 Valmyndighetens rapporter, Erfarenheter från valen 2018 och Erfarenheter från Europa-
parlamentsvalet 2019. 
4 Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2019:35). 
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Vår enkätundersökning till landets samtliga kommuner visar inte 
heller på att det finns anledning att rikta några allvarligare invändningar 
mot systemet som sådant. Den genomförda fältstudien rörande re-
formen med avskärmningar av valsedelställ ger inte heller anledning 
till några allvarligare invändningar. Utgångspunkten är således det 
att finns en grundstruktur i vårt valförfarande som säkerställer fria 
och hemliga val. Vårt uppdrag är att se över om valförfarandet på de 
punkter som anges i direktiven kan göras bättre. 

2.4 Delbetänkandets disposition 

De frågor som utredningen behandlar i betänkandet har i huvudsak 
tagits upp i den ordning de förekommer i utredningens direktiv. 
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3 Ansvaret för genomförande 
av val 

3.1 Valsystemet och dess organisation 

Valadministrationen är organiserad i tre nivåer – en central valmyn-
dighet (Valmyndigheten), regionala valmyndigheter (länsstyrelserna) 
samt lokala valmyndigheter (kommunernas valnämnder) – som är 
oberoende av varandra. Organisationen ser i huvudsak likadan ut för 
val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europa-
parlamentet. Organisationsstrukturen är inte hierarkisk. Varje nivå 
ansvarar för sina respektive områden enligt vallagen. 

Till valmyndigheterna kan även hänföras Valprövningsnämnden. 
En utlandsmyndighet är formellt sett inte en valmyndighet men har 

liknande uppgifter i förtidsröstningen som de lokala valnämnderna1. 

3.1.1 Valmyndigheten 

Valmyndigheten är central valmyndighet. Den har det övergripande 
ansvaret för frågor om val2. Den svarar för genomförande av val till 
riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparla-
mentet. Den svarar också för genomförandet av landsomfattande folk-
omröstningar samt medborgarinitiativ inom Europeiska Unionen. 
Vidare arrangerar myndigheten även sametingsvalet tillsammans med 
Sametingets valnämnd och Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Förutom ett centralt ansvar för genomförandet av dessa val och 
folkomröstningar m.m. ingår i Valmyndighetens uppgifter att fram-
ställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter läns-
styrelsernas rösträkning i valet fördelar Valmyndigheten mandaten 

1 3 kap. 5 § vallagen. 
2 3 kap. 1 § vallagen. 
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mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som har 
blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet. 

Valmyndigheten utvecklar och underhåller också valadministra-
tionens it-stöd och tar fram och sprider information, utbildnings-
material och valmaterial till såväl väljare som till länsstyrelserna och 
de kommunala valnämnderna. Det gör Valmyndigheten trots att det 
saknas uttrycklig reglering och formella beslut om att myndigheten 
har det ansvaret3. 

Valmyndigheten inrättades 2001 och ersatte då Riksskatteverket 
som högsta ansvariga myndighet för val. Sedan 2016 är Skatteverket 
värdmyndighet för Valmyndigheten. Den personal som tidigare arbe-
tade vid Valmyndigheten är numera anställda av Skatteverket. Skatte-
verket tillhandahåller personal, lokaler och administrativt stöd åt Val-
myndigheten. 

Efter varje val analyserar Valmyndigheten de problem som uppkom-
mit och ger förslag på lösningar i en så kallad erfarenhetsrapport4. 

Valmyndigheten leds av en nämnd bestående av ordförande, vice 
ordförande, tre övriga ledamöter och tre ersättare utsedda av reger-
ingen. Myndighetens kansli leds av en kanslichef med ansvar för den 
löpande verksamheten och hade vid slutet av 2020 18 anställda. 

3.1.2 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna är regionala valmyndigheter med ansvar för frågor 
om val och utbildning av valnämnderna inom länet. Länsstyrelsen 
beslutar om valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla 
val. För val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige fördelar 
länsstyrelserna också mandaten mellan partierna och utser ledamöter 
och ersättare5. 

3 Några egentliga förarbeten finns inte. I betänkandet (SOU 2013:24) E-röstning och andra 
valfrågor, s. 122 och i regeringens proposition (prop. 2013/14:124) Ökad effektivitet, säkerhet 
och tillgänglighet i valförfarandet, s. 15 och 17, sägs endast att Valmyndigheten, även fortsätt-
ningsvis, ska utveckla och tillhandahålla erforderligt utbildningsmaterial för länsstyrelser och 
valnämnder. I 2 § förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten sägs inte mer 
än att myndigheten ska ansvara centralt för genomförande av val och folkomröstningar, och i 
övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning. 
4 I regleringsbreven för Valmyndigheten framgår att myndigheten har i uppdrag att ta fram 
erfarenhetsrapporter efter valen. 
5 3 kap. 2 §, 4 kap. 17 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 § vallagen. 
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3.1.3 Valnämnderna 

Valmyndighet på lokal nivå är kommunernas valnämnder med ansvar 
för genomförandet av röstning inom kommunen6. 

I det ansvaret ingår att utse och utbilda röstmottagare, se till att 
det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning, se till att allt material 
finns på plats när röstningen ska genomföras samt säkerställa ord-
ningen i val- och röstningslokaler så att röstningen kan genomföras 
på ett korrekt och säkert sätt7. 

De lokala valnämnderna svarar också för den preliminära rösträk-
ningen som sker dels på valnatten, dels på onsdagen och i undantags-
fall på torsdagen i veckan efter valdagen8. 

3.1.4 Valprövningsnämnden 

Valprövningsnämnden är den enda instans som prövar överklagan-
den av beslut av Valmyndigheten och länsstyrelserna om fastställande 
av utgången av allmänna val, det vill säga val till riksdagen, regionfull-
mäktige och kommunfullmäktige samt val till Sametinget och Europa-
parlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prö-
vas av nämnden. 

Nämndens uppgift som klagoinstans omfattar även en rad admi-
nistrativa valärenden som till exempel beslut som rör valkretsindel-
ning, fördelning av antalet mandat på valkretsar, valdistriktsindelning, 
registrering av partibeteckning, anmälan av kandidater och om del-
tagande i val. 

Valprövningsnämndens beslut får inte överklagas. 
Valprövningsnämnden består av en ordförande och sex ledamöter, 

som utses av riksdagen efter varje ordinarie riksdagsval, så snart valet 
har vunnit laga kraft, för tiden till dess ett nytt val till nämnden har ägt 
rum. Ordföranden väljs särskilt. Ordförande ska vara eller ha varit ordi-
narie domare och får inte tillhöra riksdagen. För ordföranden utses en 
ersättare i samma ordning och under samma villkor som gäller för 
valet av ordförande. Suppleanter för övriga sex ledamöter i nämnden 
utses enligt de regler som gäller för riksdagens organ i allmänhet. 

6 3 kap. 3 § vallagen. 
7 3 kap. 5 §, 4 kap. 20, 22 och 23 §§ samt 8 kap. 4 § vallagen. 
8 11 och 12 kap. vallagen. 
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4 Skyddet för fria och hemliga val 

4.1 Regeringsformen 

I Regeringsformen portalparagraf slås fast att all offentlig makt i 
Sverige utgår från folket. Den förverkligas, bland annat, genom ett re-
presentativt och parlamentariskt statsskick, med riksdagen som fol-
kets främsta företrädare1. Att statsskicket är representativt innebär 
att det är folket vid regelbundet återkommande val som utser sina 
företrädare i riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och 
Europaparlamentet. Kärnan i den svenska parlamentarismen utgörs 
av att den verkställande makten – regeringen – måste tolereras av den 
valda församlingen – riksdagen2. 

Den svenska folkstyrelsen och valsystemet bygger på principerna 
om fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Folkets företrä-
dare i riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europa-
parlamentet ska därför utses genom val som är fria, hemliga och 
direkta3. De nu nämnda principerna gäller enligt sin lydelse endast 
valen till riksdagen. Några motsvarande principer finns inte för de 
kommunala valen i kommunallagen och inte heller i vallagen. Men 
med hänsyn till den utformning vallagen fått anses dessa principer ändå 
gälla för övriga allmänna val4. 

Med fria val avses att ingen annan får bestämma hur väljaren ska 
rösta, med hemliga val att väljaren inte är tvungen att visa eller tala 
om hur han eller hon har röstat och med direkta val att det är väljarna 
direkt som utser de ledamöter som ska företräda dem, dvs. att de är 
direktvalda av folket utan något mellanled. 

1 1 kap. 1 och 4 §§ regeringsformen. 
2 Petrén och Ragnemalm s. 18, Holmberg m.fl. s. 46, Eka m.fl. s. 22 och Bull & Sterzel s. 44. 
3 3 kap. 1 § regeringsformen och vid val till Europaparlamentet artikel 39 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
4 SOU 1994:30 s. 311. 
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I kravet på fria val ligger att alla väljare ska kunna rösta under sådana 
förhållanden att de inte utsätts för tvång eller annan otillbörlig på-
verkan från någon annan. Det allmänna ska inte heller blanda sig i 
valen i annan omfattning än som behövs för att underlätta valför-
farandet, till exempel tillhandahålla valsedlar, vallokaler och röstmot-
tagare samt svara för rösträkningen. Kravet på hemliga val motiveras 
av intresset att skydda väljaren från den påverkan som kan uppkomma 
om andra får reda på hur väljaren röstar. Väljaren ska heller inte vara 
tvungen att visa eller tala om hur han eller hon har röstat. Valhemlig-
heten ska också kunna bevaras, dvs. det ska inte gå att ta reda på hur 
någon har röstat. 

4.2 Brottsbalken 

Ett skydd för principerna om fria och hemliga val ges också genom 
brottsbalkens straffbestämmelser om otillbörligt verkande vid röst-
ning m.m. och om brott mot rösthemlighet5. Enligt dessa bestäm-
melser är det brottsligt att på ett otillbörligt sätt försöka inverka på 
röstningen genom att handgripligen eller på liknande sätt försöka 
hindra eller tvinga en väljare att rösta. Att hota väljaren med en gär-
ning som för denne medför lidande, skada eller annan olägenhet samt 
att lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan sådan förmån kan 
också omfattas av brottet otillbörligt verkande vid röstning. Det kan 
också vara straffbart att lämna vilseledande uppgifter som hänför sig 
till själva röstningen, till exempel genom att vilseleda om tiden eller 
platsen för röstningen. Att själv berätta hur man har röstat är inte 
straffbart, inte heller att fråga någon hur denne har röstat. 

4.3 Offentlighets- och sekretesslagen 

Ett ytterligare skydd för principerna om fria och hemliga val ges 
genom bestämmelserna om sekretess i vissa situationer i samband med 
röstning. Sekretess gäller bland annat för uppgift i en myndighets verk-
samhet om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen och som 

5 17 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken. 
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framkommit då biträde6 lämnats åt väljaren vid röstning, eller fram-
går av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för röst-
räkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. vallagen7. 

4.4 Internationella förpliktelser8 

Krav på fria och hemliga val följer även av internationella förplik-
telser som Sverige har åtagit sig att följa. I artikel 25 i FN:s konven-
tion om civila och politiska rättigheter slås fast att väljarna har rätt till 
hemliga val och att de också ska ha möjlighet att kunna rösta fritt 
och utan otillbörlig påverkan eller tvång. Detta följer också av artikel 3 
i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 

Riktlinjer om fria och hemliga val tas också upp i Europarådets 
arbete genom Venedigkommissionen i dess kodex för god valpraxis9. 
Enligt denna kodex ska staten svara för att väljarna får korrekt in-
formation om vilka kandidaturer som föreligger, att det finns effek-
tiva sanktioner mot överträdelser av de fria valen, att valproceduren 
hålls enkel och att röstmottagarna håller uppsikt över utlagda valsed-
lar i val- och röstningslokaler. Enligt kodexen är valhemligheten väl-
jarnas skydd mot påtryckningar. Den ska vara garanterad under hela 
valprocessen, särskilt under själva röstningen och rösträkningen. Den 
är en rättighet för väljarna men ska också respekteras av dem. Vikten 
av att röstningen sker individuellt framhålls här särskilt. Ingen får 
övervaka eller kontrollera hur någon annan röstar. Liksom för de fria 
valen är det enligt kodexen staten som ska svara för att valhemlig-
heten upprätthålls och att det finns effektiva sanktioner mot över-
trädelser av den. 

4.5 Vallagen 

Utöver vad som här ovan redovisats innehåller också vallagen en rad 
bestämmelser till skydd för väljarnas rätt till fria och hemliga val. 
Dessa bestämmelser reglerar hur själva röstningen och röstmottag-
ningen ska gå till och är i allt väsentligt enhetliga för val till riksdagen, 

6 Gäller bara om det är en röstmottagare som har biträtt väljaren, inte om någon enskild person 
har gjort det. 
7 40 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
8 SOU 2016:71 s. 112 och 113. 
9 CDL-AD/2002/23 rev. Punkterna 2 och 4. 
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region- och kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet. 
Vissa av dessa bestämmelser i vallagen är tillämpliga även vid val till 
Sametinget. 

Det är upp till väljaren att disponera över sin valhemlighet. Den 
som vill avslöja sin valhemlighet är fri att göra det. Rösten ska ändå 
tas emot och giltigheten av rösten påverkas inte. Denna princip går 
hand i hand med offentligheten vid val som bygger på offentlighets-
principen som säger att offentlig verksamhet ska vara öppen för insyn. 
All röstmottagning, rösträkningen i vallokalen samt den preliminära 
och slutliga rösträkningen hos valnämnderna respektive länsstyrelserna 
är exempel på vad som brukar benämnas offentliga förrättningar. Detta 
avspeglas bland annat i bestämmelserna om att all röstmottagning10 

och rösträkning ska vara offentlig. Det innebär att vem som helst har 
rätt att närvara under förrättningen och på så sätt bevaka att allt går 
rätt till. 

Röstmottagningsställen är val- och röstningslokaler. På valdagen 
sker röstning i vallokaler. Före eller under valdagen sker röstning i 
röstningslokaler11. Det ställs krav på att röstmottagningsställen ska 
vara lämpliga för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under 
röstningen. Och de får inte ha någon politisk anknytning, religiös 
anknytningen eller anknytning till ett visst företag som kan påverka 
väljaren vid röstningen12. Det får heller inte förekomma propaganda 
eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val13. 
Inom hur stort område omkring ett röstmottagningsställe som det 
inte får förekomma politiska aktiviteter får bestämmas med utgångs-
punkt i förutsättningarna i det enskilda fallet14. 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstäl-
lena. De som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta 
sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottag-
ningen ska kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan 
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas15. Något särskilt skydd 
för röstmottagarna i deras utövning av offentlig funktionär ges inte 

10 När det gäller röstmottagningen fanns i den tidigare vallagen från 1997 en bestämmelse om 
att all röstmottagning ska vara offentlig. I samband med införandet av den nuvarande vallagen 
utgick den bestämmelsen med motiveringen att bestämmelsen egentligen inte fyllde någon 
funktion och inte heller gick att tillämpa generellt (se SOU 2004:111 s. 263). 
11 7 kap. 1 § vallagen. 
12 4 kap. 20 § tredje stycket och 22 § andra stycket vallagen. 
13 8 kap. 3 § vallagen. 
14 VPN 2010:36. 
15 8 kap. 4 § vallagen. 
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genom brottsbalkens straffbestämmelser utöver vad som följer av be-
stämmelserna i 5 kap. om ärekränkning och 17 kap. om brott mot all-
män verksamhet m.m. Kränkningar ska enligt huvudregeln åtalas av 
målsäganden, dvs. av den som kränkts. Men anger den kränkte brottet 
till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän 
synpunkt och åtalet avser förtal och grovt förtal; förolämpning mot 
någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller mot någon 
med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska 
ursprung eller trosbekännelse, eller mot någon med anspelning på 
hans eller hennes sexuella läggning. 

Begreppet myndighetsutövning används inte längre i förvaltnings-
lagen. De processuella rättssäkerhetsgarantierna ska i stället som 
huvudregel gälla i alla slags ärenden, inte bara i ärenden som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild (prop. 2016/17:180 s. 48). 
Den gränsdragning som finns kvar i förvaltningslagen är mellan ären-
dehandläggning och faktiskt handlande. Begreppet myndighetsutöv-
ning används fortfarande i ett antal författningar, bl.a. brottsbalken. 
I brottsbalken används uttrycket myndighetsutövning för att avgränsa 
tillämpningsområdet för vissa straffbestämmelser som förutsätter 
att en gärning riktas mot en utövare av offentlig verksamhet (se före-
gående stycke). Ett annat exempel är det särskilda straffansvaret i 
20 kap. 1 § brottsbalken för offentliga funktionärer. En person kan 
dömas för tjänstefel om denne vid myndighetsutövningen åsidosätter 
vad som gäller för uppgiften, uppsåtligen eller av oaktsamhet. I för-
arbeten har myndighetsutövning beskrivits som beslut och andra åt-
gärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild. Det ska ske 
med stöd av en befogenhet som myndigheten har getts genom en 
offentligrättslig författning (prop. 2016/17:180 s. 47 f. samt där angivna 
referenser). Som exempel på myndighetsutövning i röstmottagningen 
kan nämnas den kontroll röstmottagarna ska göra vid mottagandet av 
väljarnas valkuvert (8 kap. 7 § vallagen). 

På röstmottagningsställen ska det finnas ett lämpligt antal av-
skilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn och i av-
skildhet16. Det går till så att väljaren för varje slag av val han eller hon 
vill delta i, ska ta en valsedel, lägga in valsedeln i ett valkuvert utan 
att vika den, och försluta kuvertet. Detta ska väljaren göra bakom 
valskärmen och därefter lämna kuverten till röstmottagarna som, om 
det inte finns några hinder mot att ta emot valkuvert, lägger val-

16 7 kap. 2 och 3 §§ samt 8 kap. 1 § vallagen. 
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kuverten i valurnan för de val valsedlarna gäller och markera detta i 
röstlängden. Röster som inte har gjorts i ordning bakom en valskärm 
är dock inte ogiltiga17. 

Enligt andra stycket i nyss nämnda bestämmelse ska väljare som 
på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte kan göra i ord-
ning sina röster, på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i 
den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon 
annan person som hjälper honom eller henne vid röstningen. Som 
redan nämnts gäller då sekretess för uppgift som röstmottagaren fått 
kännedom i fråga om vad väljaren röstat på. Något hinder för välja-
ren att ta med sig en annan person som hjälp finns således inte, men 
någon sekretess gäller dock inte i den situationen18. 

För att möjliggöra för väljare att få tillgång till valsedlar och där-
igenom också kunna genomföra valhandlingen ska det i anslutning 
till varje val- och röstningslokal ordnas en lämplig avskärmad plats 
där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats 
i stället ordnas inne i lokalen19. 

Ansvaret för utläggningen av valsedlar delas mellan valadmini-
strationen och partierna. Vid val till riksdagen, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige ska valadministrationen under hela den tid som 
röstmottagningen pågår lägga ut blanka valsedlar20 (valsedlar med val-
beteckning, dvs. med uppgift om vilket val som valsedeln gäller för). 
Likaså ska valadministrationen under denna tid, om berörda partier 
så begär, lägga ut partivalsedlar21 (valsedlar med parti- och valbeteck-
ning) för de partier som fick minst en procent av rösterna i något av 
de två senaste riksdagsvalen eller som är representerade i aktuellt 
region- eller kommunfullmäktige, medan partierna ansvarar för ut-
läggningen av namnvalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning 
samt uppgifter om kandidater). När det gäller val till Europaparla-
mentet kan valadministrationen under vissa förutsättningar också vara 
skyldig att lägg ut namnvalsedlar. Så är fallet om ett parti som vid 
något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 
en procent av rösterna i hela landet och därmed är berättigad till att 
få sin partivalsedel utlagd av valadministrationen i stället väljer att gå 

17 VPN 1994:30 och prop. 2004/05:163 s. 119. 
18 Prop. 2013/14:124 s. 57. 
19 8 kap. 2 § vallagen. 
20 6 kap. 1 § 3 vallagen. 
21 8 kap. 2 § 1 a och 2 b samt 6 kap. 7 § vallagen. 
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fram med en namnvalsedel för hela landet22. Inget hindrar dock den 
väljare som så önskar att ta med sig och använda valsedlar som distri-
buerats till honom eller henne på annat sätt, till exempel genom att 
partierna skickar ut valsedlar eller att väljaren själv skaffar dem vid val-
stugorna eller i samband med valsedelsutdelningen utanför val- och 
röstningslokaler. 

Kravet på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad 
ska, enligt förarbetena, tillämpas med utgångspunkt i det huvudsak-
liga syftet att skydda valhemligheten genom att motverka att väljare 
blir eller upplever sig övervakade av andra väljare i samband med att 
de tar sina valsedlar, utan att därigenom försämra röstmottagarnas 
förutsättningar att upprätthålla ordningen bland valsedlarna eller be-
gränsa partiföreträdarnas möjligheter att kontrollera att partiets val-
sedlar tillhandahålls23. 

22 8 kap. 2 § 3 vallagen. 
23 Prop. 2017/18:286 s. 9 och 10. 
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5 Röstmottagning och offentlighet 

5.1 Gällande bestämmelser 

Av vallagen framgår att all rösträkning är offentlig; det gäller såväl 
den preliminära rösträkningen i vallokalen (11 kap. 1 §), som val-
nämndens rösträkning onsdagen efter valdagen (12 kap. 1 §) och läns-
styrelsens slutliga rösträkning (13 kap. 1 §). I 11 kap. sägs att ”röst-
räkningen är offentlig”, i 12 kap. att ”sammanträdet är offentligt” 
och 13 kap. att ”förrättningen är offentlig”. Någon motsvarande be-
stämmelse om offentlighet finns inte för röstmottagningen i val-
lagen. En sådan bestämmelse fanns i tidigare vallagar. I 1997 års vallag 
(SFS 1997:157) som föregick den nuvarande vallagen, föreskrevs att 
”All röstmottagning skall vara offentlig” (9 kap. 1 §). I samband med 
införandet av den nuvarande vallagen utgick bestämmelsen om offent-
lighet med motiveringen att den inte fyllde någon egentlig funktion 
och inte heller gick att tillämpa generellt, till exempel vid röstmottag-
ning i kriminalvårdsanstalt (se betänkandet SOU 2004:111 s. 263). 
Några närmare förarbetsuttalanden till detta lämnades inte i reger-
ingens proposition 2004/05:163 Ny vallag. 

5.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: I förtydligande syfte införs i vallagen en 
uttrycklig bestämmelse om att all röstmottagning är offentlig, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag. 

Förslaget föranleder en ny bestämmelse i 8 kap. 1 § vallagen. 

Det är av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet att val-
förfarandet i alla olika skeden är transparent och tillgängligt för medier-
nas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Att all 
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röstmottagning och rösträkning är offentlig innebär att vem som 
helst har rätt att bevaka röstmottagningen och rösträkningen. 

Med hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet för valsystemet 
och valens legitimitet, är det enligt vår mening angeläget, att den 
reglering som syftar till att säkerställa insynen också är tydlig och 
klar, inte bara för själva rösträkningen utan även för röstmottagningen. 
Den nu gällande regleringen i vallagen, som den måste förstås, byg-
ger på offentlighetsprincipen; att allmän verksamhet ska vara öppen 
för insyn. All röstmottagning, rösträkningen i vallokalen samt den 
preliminära och slutliga rösträkningen hos valnämnderna och läns-
styrelserna är exempel på offentliga förrättningar. Att all rösträkning 
är offentlig framgår också av bestämmelser i vallagen. Några sådana 
bestämmelser för röstmottagningen finns dock inte i vallagen. Här 
får man i stället luta sig mot offentlighetsprincipen och möjligen mot 
bestämmelsen i vallagen som föreskriver att den av röstmottagarna 
som är ordförande ska visa de närvarande att varje valurna är tom när 
vallokalen har öppnat (9 kap. 3 §). 

Vi föreslår därför i förtydligande syfte att en bestämmelse införs 
i vallagen att all röstmottagning är offentlig, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag. Som exempel härpå kan 
nämnas då valnämnden har beslutat att röstmottagning ska äga rum 
på ett sjukhus, en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller någon liknande 
inrättning. 
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6 Otillbörlig påverkan på väljarna 
vid röstningen 

6.1 Direktiven 

I våra direktiv anförs bland annat följande. 
Av en enkätundersökning som Valmyndigheten skickade till samt-

liga kommuner efter valen 2018 framkom att så många som en sjätte-
del av de kommuner som svarade på enkäten (39 av 236) hade haft 
problem med försök till sabotage, ordningsstörningar eller andra hot 
mot genomförandet av valen eller tilltron till valresultatet. Flera kom-
muner uppgav att det hade rört sig om hot, våld, rasism och kränk-
ningar mot röstmottagare i röstmottagningsställen (Valmyndighetens 
rapport 2018 s. 31–32). 

Enligt regeringen är det av grundläggande betydelse att alla väljare 
kan rösta under trygga former. Varje påstående om hot mot väljare 
eller röstmottagare på röstmottagningsställen och försök till otill-
börlig påverkan måste därför tas på allvar. Den nuvarande regleringen 
ger väljarna skydd mot olika former av påverkan vid röstningen. I syfte 
att stärka skyddet och säkerställa att det upprätthålls i praktiken bör 
valsystemets motståndskraft mot olika former av påverkan vid röst-
ningen analyseras. 

Vi ska därför bedöma om skyddet mot olika former av påverkan 
på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och 
analysera behovet av att utvidga möjligheterna att upprätthålla ord-
ningen och säkerheten i och kring röstmottagningsställena. 
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6.2 Rätten att rösta under trygga former 

6.2.1 Väljarperspektivet 

I vallagen finns bestämmelser som syftar till att skydda rätten till fria 
och hemliga val. Där finns ett förbud mot propaganda eller annat 
som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val på ett röst-
mottagningsställe eller i ett utrymme intill detta (8 kap. 3 § vallagen). 
Vidare finns där en bestämmelse om röstmottagarnas ordningsmakt 
(8 kap. 4 § vallagen). Enligt denna bestämmelse är det röstmottagarna 
som har det direkta ansvaret för att röstningen ska kunna genom-
föras på ett tryggt och säkert sätt (god ordning). I denna roll får röst-
mottagarna, i första hand ordföranden, meddela anvisningar om hur 
röstningen ska ske. De som finns på röstmottagningsställen och i 
utrymmen i anslutning till dessa ska rätta sig efter de anvisningar som 
röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 
Ansvaret innebär en skyldighet för röstmottagarna att hålla ordning 
och avstyra allt som strider mot god ordning vid valet. Går inte detta 
har röstmottagarna möjlighet att tillfälligt avbryta röstmottagningen. 

Det ska noteras att det är valnämnden som svarar för att vallagens 
ordningsregler ska kunna upprätthållas på röstmottagningsställena. 
Röstmottagarna kan ju inte göra något åt de lokaler där röstningen 
sker, varför lokaler där det inte är möjligt att upprätthålla ordnings-
kraven inte heller ska användas för röstning (se JO 2012/13 s. 487 
rörande förtidsröstningen vid Stockholms centralstation). 

Propagandaförbudet i 8 kap. 3 § vallagen är också straffsanktio-
nerat. Enligt 17 kap. 8 § brottsbalken döms den som vid val till all-
män befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende 
söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller annars 
otillbörligen inverka på omröstningen för otillbörligt verkande vid 
röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, 
döms till fängelse i högst fyra år. Att handgripligen eller på annat 
liknande sätt försöka hindra eller tvinga den röstberättigade att rösta 
är exempel på gärningar som omfattas av bestämmelsen. Att hota väl-
jare med en gärning som för denne medför lidande, skada eller annan 
olägenhet samt att lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan lik-
nande förmån kan också omfattas. Det kan också vara straffbart att 
lämna vilseledande uppgifter som hänför sig till själva röstningen. Ett 
exempel är att vilseleda om tiden eller platsen för röstningen. 
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Även valhemligheten har ett straffsanktionerat skydd. Enligt 
17 kap. 9 § brottsbalken döms den som obehörigen söker skaffa sig 
kännedom om vad som angående utövning av rösträtt i allmänt ärende 
ska hållas hemligt för brott mot rösthemlighet till böter eller fängelse 
i högst sex månader. 

Valhemligheten har också ett skydd i offentlighets- och sekretess-
lagen. Enligt 40 kap. 1 § gäller sekretess för uppgift om hur en väljare 
har röstat vid val enligt vallagen och som framkommit då biträde genom 
röstmottagare lämnats åt väljaren vid röstningen. Har väljaren fått 
biträde av någon annan person gäller inte sekretess. 

6.2.2 Röstmottagarperspektivet 

Rätten för väljare att kunna rösta under trygga former är beroende 
av de förutsättningar som gäller för röstmottagarnas möjligheter att 
utöva sin ordningsmakt. 

Röstmottagarnas möjligheter att förhindra sabotage och ordnings-
störningar regleras som redan nämnts i 8 kap. 4 § vallagen. Röstmot-
tagarna har därutöver ett straffsanktionerat skydd i bestämmelserna 
om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. brottsbalken och 
om brott mot allmän verksamhet (våld eller hot mot tjänsteman och 
förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma balk. 

Enligt 5 kap. 1 § döms den som utpekar någon såsom brottslig 
eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är 
ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal till böter. 
Är brottet grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst 
två år (5 kap. 2 §). Enligt 3 § samma kapitel döms den som, i annat 
fall än som avses i 1 eller 2 §, riktar beskyllning, nedsättande ut-
talande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen 
är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för föro-
lämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fäng-
else i högst sex månader. 

Enligt huvudregeln i 5 § får nu nämnda brott inte åtalas av någon 
annan än målsäganden. Men, vilket här är av intresse, om målsägan-
den anger brottet till åtal, så får åklagaren väcka åtal om detta anses 
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser förolämpning mot någon 
i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller förolämpning 
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, tros-
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bekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller 
uttryck. 

Enligt 17 kap. 1 § döms den som med våld eller hot om våld mot 
en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att 
tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en 
åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas en sådan åtgärd 
för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två 
år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. 
Enligt 2 § samma kapitel döms den som, på något annat sätt än som 
anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller 
hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning och 
som för tjänstemannen medför lidande, skada, eller annan olägenhet, 
eller hotar med en sådan gärning för förgripelse mot tjänsteman till 
böter eller fängelse i högst sex månader. 

6.3 Rapporter från Valmyndigheten 

6.3.1 Ordningsfrågor i val- och röstningslokaler 
efter 2018 års val 

Incidentrapportering 

Valmyndigheten har i sin erfarenhetsrapport efter 2018 års val upp-
gett att intresset för ordningen i val- och röstningslokaler har varit 
stort. Valmyndigheten har fått många frågor från både media och all-
mänhet om påstådda och faktiska incidenter. Myndigheten har även fått 
frågor från media om avsaknaden av en samlad incidentrapportering. 

Polisen har underrättat Valmyndigheten om 78 inkomna anmäl-
ningar om ”otillbörlig verkan vid röstning”. 

Anmälningarna rörde bland annat saknade parti- och namnval-
sedlar i val- och röstningslokaler och vid ambulerande röstmottag-
ning, utlagda namnvalsedlar med redan förkryssade namn, diskrimi-
nerande placering av vissa partiers valsedlar, väljare hindrats från att 
ta sina valsedlar på grund av att annan väljare stått alldeles för länge 
i sitt val av sedlar, parti nekats att lägga ut lika många valsedlar som 
riksdagspartierna, flygblad med partiets namn men med felaktig in-
formation om vad partiet står för, falsk information på Facebook, 
annonser om röstköp på Facebook, partiföreträdare som följt med 
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väljare in i vallokalen och där gett dem valsedlar, prideflaggor i val-
lokalen, partiföreträdare i vallokalen med sitt partis jacka. 

Valmyndigheten har i sin erfarenhetsrapport efter 2018 års val också 
redovisat en enkätundersökning som Valmyndigheten skickade till 
samtliga kommuner efter valen 2018. Den fråga som ställdes i enkäten 
var om det förekommit någon incident under röstmottagningen med 
försök till sabotage, ordningsstörning eller som på annat vis kan upp-
levas som ett hot mot genomförandet av valet eller tilltron mot val-
resultatet. Av 236 kommuner som svarat på enkäten uppgav 39 att det 
har haft problem (rapporten s. 31–32). 

Ordning vid valsedelställen 

Kommunerna anger i enkäten att de flesta problemen handlar om för-
svunna valsedlar eller om oordning bland valsedlar på röstmottag-
ningsstället. 

Det finns också kommuner som talar om felaktiga rykten vad gäller 
valsedlarna, till exempel att de skulle ha stulits trots att de inte var för-
svunna. I några fall har de felaktiga ryktena lett till att partiföreträdare 
varit mycket upprörda, i onödan eftersom valsedlarna inte saknats. 

Kommunerna uppger också att det har förekommit felaktiga ryk-
ten på sociala medier om stängda röstningslokaler. 

Hot, våld, rasism och kränkningar mot röstmottagare 

Flera kommuner anger att det har förekommit hot och våld mot röst-
mottagare i röstningslokalen. Det har också rapporterats om rasism 
och kränkningar. 

Enligt Valmyndighetens mening finns en risk att den här typen 
av händelser ytterligare försvårar rekryteringen av röstmottagare – ett 
mycket viktigt uppdrag i demokratins tjänst – något som Valmyn-
digheten uppfattar redan är en stor utmaning för många kommuner. 
Flertalet kommuner vittnar om att andelen erfarna röstmottagare 
minskar och att det är särskilt svårt att rekrytera lämpliga personer 
som ordförande och vice ordförande. Det är därför, enligt Valmyn-
dighetens mening, mycket viktigt att dessa händelser tas på allvar 
och utreds av rättsvårdande myndigheter. 
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6.3.2 Ordningsfrågor i val- och röstningslokaler 
efter 2019 års EU-val 

Incidentrapportering 

Valmyndigeten bad inför EU-valet kommuner, utlandsmyndigheter 
och länsstyrelser att rapportera in händelser under valperioden till 
Valmyndigheten i syfte att få en på nationell nivå samlad bild av valet 
och eventuella avvikelser, men också för att kunna ge en korrekt bild 
av nuläget i valet och därmed kunna dels dementera felaktiga rykten, 
dels bekräfta händelser samt förmedla information om eventuella av-
vikelser till kommuner, länsstyrelser och UD. 

Under perioden 11 april–5 juni rapporterades 47 händelser. Det 
har i huvudsak rört sig om ordningen i valsedelställ där valsedlar för-
svunnit, stulits eller gömts, men också om röstningslokaler som stängts 
på grund av brandlarm i närliggande lokaler. Utöver dessa händelser 
har Valmyndigheten själv rapporterat in knappt tio händelser som gällt 
försök att sälja röster på sociala medier, stöld av en postback med 
röstkort och förtidsröster som inte levererats i tid av Postnord. 

I relation till antalet röstmottagningsställen och till den långa röst-
ningsperioden får antalet inrapporterade händelser bedömas som få, 
enligt Valmyndigheten. Det stora problemet är, enligt myndigheten, 
alltjämt ordningen bland valsedlar vilket bedöms bli än mer problema-
tiskt vid 2022 års allmänna val, då tre val ska genomföras samtidigt (se 
Valmyndighetens erfarenhetsrapport från EU-valet 2019 s. 7). 

Utöver den händelserapportering som Valmyndigheten haft vid 
EU-valet har kommunerna även vid detta val i en enkät fått svara på 
om de haft någon incident med försök till sabotage, ordningsstör-
ning eller som på annat vis kan upplevas som ett hot mot valgenom-
förandet eller tilltron till valresultatet (rapporten s. 20). Svaren visar 
att 203 (76 procent) av de kommuner som svarade hade inte haft det, 
medan 38 (14 procent) hade haft en incident och 25 (9 procent) hade 
haft flera incidenter. 
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Ordning vid valsedelställen 

Merparten av incidenterna handlar om ordningen bland valsedlarna i 
valsedelställen där valsedlar har flyttats om och dolts, men även tagits 
bort helt. Röstmottagarna kontrollerar valsedelställen regelbundet 
under pågående röstmottagning och har relativt snabbt upptäckt dessa 
händelser och åtgärdat dem. Flera kommuner har också infört tätare 
kontroller av valsedelställen efter uppkomna händelser. 

Rasism och kränkningar mot röstmottagare 

Några kommuner vittnar i enkätsvaren även om rasistiska händelser, 
där väljare vägrar att lämna sin röst till en viss röstmottagare eller 
utsätter röstmottagaren för kränkningar. 

Det är enligt Valmyndighetens mening inte bara allvarligt ur ett 
säkerhets- och rättighetsperspektiv. Att säkerställa att röstmotta-
garna har en godtagbar arbetsmiljö är också viktigt för att garantera 
kompetensförsörjningen inför kommande val. Det här är en fråga som 
Valmyndigheten avser att arbeta med och stödja kommunerna i inför 
valet 2022. 

6.4 Utredningens kommunenkät 

6.4.1 Kommunernas egna riktlinjer om propaganda 

Av de kommuner som svarade (231 kommuner) uppgav 57 procent 
att de hade antagit egna riktlinjer om propaganda på röstmottagnings-
ställen och i utrymmen intill dessa. De vanligaste riktlinjerna rörde 
avstånd för affischering, avstånd för partiernas valsedelsutdelare och 
partisymboler på kläder. 

Av de 37 fria svaren framgår att det råder skillnader i konkret inne-
håll även i de fall där samma typ av riktlinjer beslutats. Detta gäller 
särskilt avståndet till platsen där propaganda som närmast får före-
komma på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta. 
Några kommuner angav att de följer vallagens bestämmelser, men 
att det i praktiken är svårt att avgöra vad som är ett skäligt avstånd 
för propaganda. 

70 procent av kommunerna uppgav att vallagens regler om pro-
paganda är tillräckligt tydliga för att fungera i praktiken. Av de 
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30 procent som ansåg att vallagens regler inte var tillräckligt tydliga 
efterlyste majoriteten (78 procent) bestämda regler om avstånd för 
affischering och valsedelsutdelare och en definition av vad som utgör 
propaganda. 

6.5 Rekrytering och utbildning av röstmottagare 

Genomförandet av allmänna val är ett i detalj reglerat och omfat-
tande administrativt förfarande. Allmänna val sker vart fjärde år och 
val till Europaparlamentet vart femte år och det regelverk som styr 
förfarandet förändras ofta i någon del mellan varje val. En förutsätt-
ning för ett korrekt genomförande av allmänna val och därmed för 
väljarnas förtroende för valförfarandet är att valnämnderna och röst-
mottagarna är väl insatta i de bestämmelser som gäller för val. 

Vid varje allmänt val förordnas uppskattningsvis drygt 50 000 per-
soner för tjänstgöring som röstmottagare på cirka 6 000 vallokaler, 
2 700 förtidsröstningslokaler och 200 utlandsmyndigheter. 

För att underlätta för valnämnderna och främja ett enhetligt för-
farande i röstmottagningen runt om i landet utvecklar och tillhanda-
håller Valmyndigheten utbildningsmaterial för kommunerna och deras 
valnämnder. 

6.5.1 Gällande bestämmelser 

Rekrytering 

Av 3 kap. 3 § vallagen följer att det i varje kommun ska finnas en 
valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för 
frågor om val. Att kommunerna ska se till att det finns lokaler för 
röstmottagning framgår av 4 kap. 20, 22 och 23 §§. 

Av 3 kap. 5 § framgår också att det är valnämnden som förordnar 
röstmottagare, dock med några få undantag. Röstmottagare hos en 
utlandsmyndighet förordnas av myndighetens chef. Och har valnämn-
den beslutat att röstmottagningen ska äga rum på ett sjukhus, en 
kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller någon liknande inrättning, får 
nämnden överlåta åt den som är chef för inrättning att förordna röst-
mottagare där. Som röstmottagare får endast den förordnas som har 
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fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Därutöver finns 
inga bestämmelser i vallagen om vare sig rekrytering eller utbildning. 

Tidigare gällde att var och en som var valbar som ledamot i valnämn-
den också var skyldig att ta emot ett uppdrag som röstmottagare. På 
förslag av 2011 års vallagskommitté togs denna skyldighet bort, med 
verkan från den 1 augusti 2014, med motiveringen att uppdraget som 
röstmottagare bör grundas på frivillighet (se SOU 2013:24 s. 121 
och prop. 2013/14:124 s. 17–18). 

Krav på att genomgå utbildning 

Genomförandet av allmänna val är som här ovan nämnts ett i detalj 
reglerat och omfattande administrativt förfarande. Med hänvisning till 
nu angivna förutsättningar infördes, efter förslag från 2011 års val-
lagskommitté, från och med den 1 januari 2015 ett krav på att alla röst-
mottagare, för att få förordnas, måste genomgå utbildning för att 
säkerställa relevant kompetens vid röstmottagningen (se 3 kap. 5 § 
andra stycket vallagen, SOU 2013:24 s. 116 f. och prop. 2013/14:124 
s. 14 f.). Från och med den 1 januari 2015 har länsstyrelserna av samma 
skäl getts ett uttryckligt ansvar för utbildning av valnämnder (se 
3 kap. 2 § vallagen och a. prop.). 

I samma lagstiftningsärende aktualiserades av några remissinstan-
ser om inte också en precisering av utbildningens innehåll borde göras 
och att även en kunskapskontroll borde införas. 

Regeringen konstaterade att Valmyndigheten även fortsättnings-
vis skulle ha det övergripande ansvaret för frågor om val. Och att det 
framstod som mest lämpligt att Valmyndigheten, för att bland annat 
främja utvecklingen av en enhetlig praxis i valförfarandet, liksom 
hittills, utvecklar och tillhandahåller nödvändigt utbildningsmaterial 
och att detta i möjligaste mån utnyttjas av valnämnderna i utbildningen. 
Men att detta inte innebar att utbildningsmaterialet blir en norm 
som nämnderna under alla omständigheter måste följa eller att de är 
förhindrade att komplettera utbildningsmaterialet med eget innehåll, 
dock under förutsättning att valnämnderna i så fall ser till att säker-
ställa kvaliteteten i det material som används. Regeringen såg därför 
för närvarande inte något behov av att ytterligare reglera utbildningens 
innehåll eller att införa en kunskapskontroll (a. prop. s. 15). 
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6.5.2 2011 års vallagskommittés enkätundersökning 

Rekrytering 

2011 års vallagskommitté (se betänkandet SOU 2013:24 s. 119 f.), 
som senast hade att överväga frågor om bland annat rekrytering och 
utbildning av röstmottagare, konstaterade efter genomförd enkät-
undersökning att den mest efterfrågade kompetens vid rekrytering 
av röstmottagare är tidigare erfarenhet som röstmottagare. Förutom 
fördelen att dessa personer har erfarenhet och i förekommande fall 
även utbildning sedan tidigare anfördes också att dessa personer är 
förhållandevis lättrekryterade. Den näst mest efterfrågade kompe-
tensen är någon form av tjänsteman eller andra personer med admi-
nistrativ vana. Andra egenskaper som efterfrågas är att personen i 
fråga är känd av valnämnden, har goda referenser, visat intresse för val, 
är anställd i lokalens vanliga verksamhet eller talar flera språk. Vidare 
framgick av svaren att många kommuner inte bara eftersträvar en 
jämn könsfördelning utan också att röstmottagarna i övrigt speglar 
befolkningen i stort. 

Det fanns också en tydlig skiljelinje mellan de kommuner som 
aktivt rekryterar partiaktiva personer eller överlåter till partierna att 
nominera röstmottagare och de kommuner som har som policy att 
inte rekrytera politiskt anslutna röstmottagare. 

För att rekrytera personer med administrativ vana vänder sig kom-
munerna främst till egna anställda och för att rekrytera partiaktiva 
personer vänder man sig till partierna. Det förekommer också att 
röstmottagare och personal knuten till valadministrationen rekry-
terar släkt, vänner och bekanta. Även annonsering riktad till studenter 
eller allmänheten anges som rekryteringssätt. Några kommuner upp-
gav att de låter anställda i röstningslokalens ordinarie verksamhet 
tjänstgöra som röstmottagare. Andra kommuner anförde att röst-
mottagningen bör vara den enda uppgift som röstmottagarna är upp-
tagen med. 

När det gällde rekryteringsbasen svarade de flesta kommunerna 
att den är god. Många kommuner uppgav sig ha ambitiösa rekryter-
ingskampanjer. Någon kommun uppgav som exempel att man har 
ett system där man tillåter yngre personer ”praktisera” i verksamheten 
för att vid senare val förordnas som röstmottagare. Men flera kom-
muner gav uttryck för rekryteringsproblem och att man hade en högre 
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medelålder än önskvärt. Som förklaring anfördes att statusen som 
röstmottagare har sjunkit. 

Utbildningen av röstmottagare 

I frågan om utbildning av röstmottagare konstaterade kommittén; 
dels att det utbildningsmaterial som Valmyndigheten tillhandahållit 
för röstmottagare inte använts av alla valnämnder, dels att inte alla 
röstmottagare genomgått utbildning, dels att ett antal valnämnder tagit 
fram eget utbildningsmaterial som komplement till, eller i stället för, 
Valmyndighetens utbildningsmaterial, dels att formerna för utbild-
ningen varierade mellan grupperna: ordförande/vice ordförande, er-
farna röstmottagare och nytillträdda röstmottagare (se betänkandet 
SOU 2013:24 s. 116-122). 

Frågan hur valnämnderna, i de fall de kompletterade eller ersatte 
utbildningsmaterialet med eget material, säkerställde kvaliteten i det 
material som användes ställdes aldrig i kommitténs enkät. 

6.5.3 Valmyndighetens enkätundersökning efter valet 2018 

Användningen av Valmyndighetens utbildningsmaterial 

Enligt Valmyndighetens enkät uppgav 7 procent av kommunerna att 
de inte hade använt vare sig Valmyndighetens handledning eller power-
point för utbildningen av röstmottagarna, 30 procent uppgav att de 
hade använt en av dessa och 61 procent uppgav att de hade använt 
bägge. På frågan varför utbildningsmaterialet inte hade använts upp-
gavs bland annat att materialet var för omfattande, kommunen ville 
göra en helt annan utbildning med större fokus på lokala förhållan-
den eller ha ett annat upplägg. Några kommuner uppgav att delar av 
Valmyndighetens utbildning hade förts över till den egna utbildningen. 
Samtidigt uppgav 91 procent av kommunerna att utbildningsmate-
rialet var användbart eller mycket användbart. 

När det gällde Valmyndighetens webbutbildning uppgav 6 pro-
cent av kommunerna att de inte hade använt sig av den. Som skäl an-
gavs bland annat att röstmottagarna fått instruktioner om att på egen 
hand ta del av den utbildningen, att en egen utbildning hade tagits 
fram eller att utbildningen skulle bli alltför omfattande om webb-
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utbildningen användes. Även här uppgav några kommuner att delar 
av webbutbildningen hade förts över till den egna utbildningen. 

Noteras ska, att någon fråga om hur valnämnderna, i de fall de 
kompletterade eller ersatte utbildningsmaterialet med eget material, 
säkerställde kvaliteten i det material som då användes ställdes inte 
heller i denna enkät. 

6.6 Överväganden och förslag 

6.6.1 Förutsättningar för rekryteringen av röstmottagare 

Utredningens bedömning: Den bild som tecknas måste bedömas 
som allvarlig ur ett säkerhets- och rättighetsperspektiv. Rätten 
för väljare att kunna rösta under trygga former är beroende av 
röstmottagarnas möjligheter att upprätthålla ordningen. Det är 
därför viktigt att hot, våld, rasism och kränkningar av röstmot-
tagare tas på största allvar och utreds av rättsvårdande myndig-
heter. Röstmottagarna har ett straffsanktionerat skydd i bestäm-
melserna om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. 
brottsbalken och om brott mot allmän verksamhet (våld eller hot 
mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma 
balk. Detta skydd bör också användas. 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga formella regler för 
själva bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokaler 
utöver nu gällande kompetensregler. Ett krav som vi dock tycker 
är befogat är att det bland röstmottagarna i alla val- och röstnings-
lokaler ska finnas åtminstone en person med erfarenhet från röst-
mottagning i tidigare val. 

Ett ytterligare sådant krav är att valnämnderna måste säker-
ställa att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö. Detta är 
en fråga som varken bör eller kan överlåtas till den eller de röst-
mottagare som är ordföranden eller vice ordföranden. 

En förutsättning för ett korrekt genomförande av allmänna val och 
därmed för väljarnas förtroende för valförfarandet är att valnämn-
derna och röstmottagarna är väl insatta i de bestämmelser som gäller 
för val. Det är nödvändigt att det bland röstmottagarna i alla val- och 
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röstningslokaler finns personer med erfarenhet från röstmottagning 
i tidigare val. 

2011 års vallagskommitté gjorde, utifrån sin enkätundersökning, 
bedömningen att rekryteringen av röstmottagare inte verkade vara 
något större problem, men noterade att valnämndernas praxis varie-
rade i vissa avseenden. Så till exempel rekryterade vissa valnämnder 
inte personer med politisk anknytning som röstmottagare medan 
andra nämnder inte såg politiskt engagemang som hinder. Det väsent-
liga i detta sammanhang var, enligt kommitténs mening, att röstmot-
tagarna agerar så att väljarnas förtroende för valförfarandet upprätt-
hålls. Problem med försök till sabotage, ordningsstörningar, eller 
andra hot mot genomförandet av valen eller tilltron till valresultatet 
var inte aktuella frågor för kommittén, inte heller frågor om hot, 
våld, rasism och kränkningar mot röstmottagarna. 

Valmyndighetens samlade bild från valen till riksdagen, region-
och kommunfullmäktige 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 
är att de har kunnat genomföras på ett korrekt, effektivt och rätts-
säkert sätt. Samtidigt konstateras att det inte har saknats utmaningar 
i verksamheten. Var sjätte kommun vittnar om att de haft problem 
med försök till sabotage, ordningsstörningar eller andra hot mot 
genomförandet av valen eller tilltron till valresultatet. Flera kommu-
ner uppger också att det har förekommit hot och våld mot röstmot-
tagarna. Det har också rapporterats om rasism och andra kränk-
ningar. Enligt Valmyndighetens mening finns en risk att den här typen 
av händelser ytterligare försvårar rekryteringen av röstmottagare, 
något som myndigheten uppfattar redan är en stor utmaning för 
många kommuner. Flertalet kommuner vittnar om att andelen erfarna 
röstmottagare minskar och att det är särskilt svårt att rekrytera lämp-
liga personer som ordförande och vice ordförande. Att säkerställa att 
röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö är också, enligt myn-
dighetens mening, viktigt för att garantera kompetensförsörjningen 
inför kommande val. 

Vi delar Valmyndighetens bedömningar. Den bild som här teck-
nas måste bedömas som allvarlig ur ett säkerhets- och rättighets-
perspektiv. Rätten för väljare att kunna rösta under trygga former är 
beroende av röstmottagarnas möjligheter att upprätthålla ordningen. 
Det är därför viktigt att allt hot, våld, rasism och kränkningar av röst-
mottagare tas på största allvar och utreds av rättsvårdande myndig-
heter. Röstmottagarna har ett straffsanktionerat skydd i bestämmel-
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serna om ärekränkning (förtal och förolämpning) i 5 kap. brotts-
balken och om brott mot allmän verksamhet (våld eller hot mot 
tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman) i 17 kap. samma balk. 
Detta skydd bör också användas. 

Vårt förslag i avsnitt 6.6.3 nedan om en i vallagen uttrycklig be-
fogenhet för röstmottagarna att kunna avvisa den som inte rättar sig 
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottag-
ningen ska kunna genomföras, ger enligt vår bedömning bättre för-
utsättningar för röstmottagarna att upprätthålla ordningen i val- och 
röstningslokalerna och därmed också en bättre arbetsmiljö. 

Vi noterar också att Valmyndigheten avser att arbeta med och 
stödja kommunerna i frågan om arbetsmiljö och kompetensförsörj-
ning inför valet 2022. Vi välkomnar det initiativet. 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga formella regler för 
själva bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokaler ut-
över nu gällande kompetensregler. Ett krav som vi dock tycker är 
befogat är att det bland röstmottagarna i alla val- och röstningsloka-
ler ska finnas åtminstone en person med erfarenhet från röstmot-
tagning i tidigare val. 

Ett ytterligare sådant krav är att valnämnderna måste säkerställa 
att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö. Detta är en fråga 
som varken bör eller kan överlåtas till den eller de röstmottagare som 
är ordföranden eller vice ordföranden. 

6.6.2 Utbildningen av röstmottagare ska ge likvärdiga 
kunskaper 

Utredningens förslag: Valmyndighetens ansvar ska även fort-
sättningsvis vara att utveckla och tillhandahålla erforderligt ut-
bildningsmaterial för länsstyrelser och valnämnder. 

Vid utbildningen ska det utbildningsmaterialet som tillhanda-
hålls av Valmyndigheten användas. Valnämnden får dock ersätta 
eller komplettera utbildningsmaterialet med eget innehåll under 
förutsättning att kvaliteteten i det material som används har säker-
ställts. 

Förslagen föranleder ändringar i 3 kap. 1 och 5 §§ vallagen. 
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Utredningens bedömning: Utredningen har inte funnit skäl att 
närmare överväga några formella regler för hur kvalitetssäkringen 
ska säkerställas. Vi bedömer att kvaliteten i det material som er-
sätter eller kompletterar Valmyndighetens utbildningsmaterial kan 
säkerställas i samråd med Valmyndigheten eller länsstyrelsen Val-
myndighetens utbildningsmaterial ska vara normen 

En förutsättning för ett korrekt genomförande av allmänna val och 
därmed för väljarnas förtroende för valförfarandet förutsätter att val-
nämnderna och röstmottagarna är väl insatta i de bestämmelser som 
gäller för val. Det är också önskvärt att det bland röstmottagarna i 
val- och röstningslokaler finns personer med erfarenhet från röst-
mottagning i tidigare val. 

Genomförandet av allmänna val är ett i detalj reglerat och om-
fattande administrativt förfarande. De regelverk som styr förfaran-
det förändras ofta i någon del mellan varje val. Sedan den 1 januari 
2015 gäller också ett uttryckligt krav på att alla de som arbetar med 
val har relevant kunskap om vilka regler som gäller. Bara den som 
har fått relevant utbildning ska få förordnas som röstmottagare (se 
prop. 2013/14:124 s. 14 f.). 

Valmyndigheten har det övergripande ansvaret för frågor om val. 
Det är också Valmyndighetens ansvar att utveckla och tillhandahålla 
nödvändigt utbildningsmaterial för att underlätta för valnämnderna 
och främja ett enhetligt förfarande i röstmottagningen runt om i 
landet. Omfattningen av och innehållet i materialet bestäms i samråd 
mellan Valmyndigheten eller företrädare för länsstyrelserna och val-
nämnderna. 

Frågan om att göra Valmyndighetens utbildningsmaterial till en 
norm som valnämnderna under alla omständigheter måste följa eller 
att de är förhindrade att komplettera utbildningsmaterialet med eget 
innehåll aktualiserades också av några remissinstanser i samband med 
införandet av kravet på en obligatorisk utbildning för alla röstmot-
tagare. Enligt regeringens bedömning framstod det som lämpligast 
att Valmyndigheten, liksom hittills, utvecklar och tillhandahåller nöd-
vändigt utbildningsmaterial och att detta i möjligaste mån utnyttjas 
av valnämnderna i utbildningen, men att detta inte innebär att utbild-
ningsmaterialet blir en norm som nämnderna under alla omständigheter 
måste följa eller att de är förhindrade att komplettera utbildnings-
materialet med eget material, så länge som de ser till att säkerställa 
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kvaliteten i det material som används. Regeringen såg därför inte något 
behov av att ytterligare reglera utbildningens innehåll (a. prop. s. 15). 

Flertalet kommuner uppger också att de använder Valmyndig-
hetens utbildningsmaterial för röstmottagarna. Av Valmyndighetens 
kommunenkäter efter genomförandet av 2018 och 2019 års val fram-
går dock att det finns kommuner som tar fram eget utbildnings-
material som komplement till, eller i stället för, Valmyndighetens 
utbildningsmaterial. En motsvarande bild förmedlades redan genom 
den kommunenkät som genomfördes av 2011 års vallagskommitté 
(SOU 2013:24 s. 120). Det kan konstateras att ingen påtaglig för-
ändring har skett mellan situationen 2011 och 2019. 

Förutsättningen för den nu gällande ordningen är som sagt att 
valnämnderna ser till att säkerställa kvaliteteten i det kompletterande 
materialet som man vill använda. Det kan göras på olika sätt. Ett sätt 
kan vara att bestämma innehållet i det kompletterande material som 
ersätter hela eller delar av Valmyndighetens utbildningsmaterial i sam-
råd med Valmyndigheten eller företrädare för länsstyrelserna. Huru-
vida detta sker i dag och i vilken omfattning är dock oklart. Men 
oavsett detta är det utredningens uppfattning, att ett i lag reglerat 
krav på kvalitetssäkring bör införas. Det bidrar inte bara till att upp-
rätthålla en enhetlig praxis i valförfarandet utan också till en hög och 
likvärdig kvalitet. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av de upp-
gifter om försök till sabotage, ordningsstörningar och andra hot mot 
genomförandet av valen som rapporterats efter de senaste valen 2018 
och 2019. 

Vi föreslår därför att det införs en bestämmelse i vallagen att val-
nämnderna som huvudregel ska använda Valmyndighetens utbild-
ningsmaterial för röstmottagare, men att nämnderna för den skull 
inte är förhindrade att komplettera utbildningsmaterialet med eget 
innehåll under förutsättning att det material som i så fall används 
också har kvalitetssäkrats. Vi förutsätter också att Valmyndighetens 
utbildningsmaterial framställs så att det kan användas av såväl små 
som stora kommuner. 

Som vi ovan nämnt kan en kvalitetssäkring ske på flera sätt. Ett 
sätt kan vara att bestämma innehållet i det material som används i 
samråd med Valmyndigheten eller företrädare för länsstyrelserna. 

Huvudsyftet med vårt förslag är att skapa förutsättningar för en 
enhetlig praxis och gemensamma förhållningssätt i valförfarandet. 
En kvalitetssäkring utgör inte en betygsättning av valnämnderna, utan 
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har som mål att genom samråd upprätthålla en kommungemensam 
nivå på utbildningen av röstmottagare. Ett sådant samråd kan dess-
utom bidra till att utveckla det centrala utbildningsmaterialet. 

Ingen precisering av utbildningens innehåll föreslås 

Frågan om en precisering av utbildningens innehåll behandlades senast 
i regeringens proposition 2013/14:124 s. 14 f. Regeringen gjorde då be-
dömningen att det inte fanns något behov av att reglera Valmyndig-
hetens utbildningsmaterial. Vi delar den bedömningen. 

Det kan samtidigt konstateras att Valmyndighetens utbildnings-
material för valnämnder och röstmottagare endast översiktligt tar 
upp frågor om oordning i val- och röstningslokaler. Mot bakgrund 
av de incidenter som rapporterats från 2018 och 2019 års val, liksom 
de valobservationer som rapporterat om förekomsten av gruppröst-
ning, ser vi ett behov av att röstmottagarna genom sin utbildning 
förbereds på olika situationer som kan uppkomma i val- och röst-
ningslokaler. Det kan, till exempel, röra sig om att öva hur man ska 
uppträda och hantera oordning som kan innebära en risk att röst-
mottagningen måste avbrytas eller motverka förekomsten av grupp-
röstning. Det är givetvis också viktigt att utbildningen kan anpassas 
till röstmottagarnas tidigare erfarenheter av röstmottagning och de 
olika uppgifter som förekommer vid röstmottagningen. 

Vi är väl medvetna om att utbildningsmaterialet inte alltid kan för-
utse alla händelser som kan uppkomma vid val. Successiva anpassningar 
av materialet behöver därför göras inför varje val. Vi förutsätter att 
utbildningsmaterialet som riktar sig till röstmottagare lägger stor vikt 
vid frågor om röstmottagarnas ansvar för ordningen på röstmottag-
ningsställena och utrymmen i anslutning till dessa och hur försök till 
sabotage, ordningsstörningar och andra hot mot genomförandet av 
valen kan bemötas. Propagandaförbudet och åtgärder mot gruppröst-
ning är i det sammanhanget två viktiga frågor. 

Inget obligatoriskt kunskapstest införs 

Frågan om införandet av en obligatorisk kunskapskontroll innan 
någon förordnas som röstmottagare aktualiserades också i den här 
ovan nämnda propositionen. Regeringen ansåg inte att det då fanns 
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något behov av att införa en sådan kontroll. Vi delar den bedöm-
ningen, men förutsätter att valnämnderna vidtar nödvändiga åtgär-
der för att säkerställa att nivån på kunskapen är tillräcklig. Det kun-
skapstest som tillhandahålls centralt kan användas för detta ändamål, 
men det kan samtidigt finnas andra, likvärdiga, kontrollåtgärder som 
valnämnderna kan använda. 

Effekter på det kommunala självstyret 

Vår bedömning är att förslaget att Valmyndighetens utbildnings-
material för röstmottagarna blir norm för valnämnderna att använda 
innebär en viss begränsning av bestämmanderätten för kommunerna. 
Begränsningen går dock inte utöver vad som är nödvändigt med hän-
syn till korrekt genomförande av allmänna val. 

6.6.3 Ordningen på röstmottagningsstället 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i nuvarande 8 kap. 4 § andra 
meningen vallagen (omnumrerad till 5 §) om att den som finns i 
lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de an-
visningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska 
kunna genomföras, kompletteras med en uttrycklig befogenhet 
för röstmottagarna att tillfälligt få avvisa den som underlåtit att 
följa en anvisning, om underlåtelsen har väsentlig betydelse för 
genomförandet av röstmottagningen. 

Förslaget föranleder ändringar i nämnda bestämmelse. 

Behovet av ett förtydligande av röstmottagarnas befogenheter 

All röstmottagning är offentlig, liksom rösträkningen i vallokalen och 
den preliminära och slutliga rösträkningen hos valnämnderna och 
länsstyrelserna. Det innebär att vem som helst har rätt att bevaka 
röstmottagningen och rösträkningen utan något särskilt tillstånd och 
på så sätt kontrollera att allt går rätt till, vilket är av grundläggande 
betydelse för förtroendet för valsystemet och valens legitimitet. Det 
är också av grundläggande betydelse att alla väljare ska känna sig väl-
komna och kunna rösta under trygga former. Röstmottagarnas pri-
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mära uppgift är först och främst att informera väljarna om hur röst-
ningen går till och om vad som i övrigt gäller för valet. De ska se till 
att kontakterna med väljarna blir smidiga och enkla. De ska lämna 
väljarna hjälp i den utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till 
frågans art och den enskilde väljarens behov av hjälp; den ska ges utan 
onödigt dröjsmål, allt för att underlätta för väljarna att kunna genom-
föra röstningen. 

Röstmottagarna har, enligt 8 kap. 4 § första meningen vallagen, 
ansvaret för att ordningen upprätthålls på röstmottagningsstället. 
Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig 
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottag-
ningen ska kunna genomföras (andra meningen samma paragraf). 
Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras får röstmottag-
ningen tillfälligt avbrytas (tredje meningen samma paragraf). I all-
mänhet följer de flesta röstmottagningarnas anvisningar, men om så 
inte är fallet, utan oordningen består eller eskalerar, får röstmotta-
garna, om de bedömer att de inte kan avstyra oordningen, besluta att 
tillfälligt avbryta röstmottagning. Att den som inte rättar sig efter de 
anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska 
kunna genomföras får uppmanas att lämna röstmottagningsstället är 
dock något som redan får anses gälla även om det inte uttryckligen 
sägs så i bestämmelsen. Det väcker frågan om behovet av ett förtyd-
ligande av de befogenheter som röstmottagarna har om deras anvis-
ningar inte följs, dvs. mellan en anvisning om rättelse och ett tillfäl-
ligt avbrott i röstmottagningen. Vi har i dag inga närmare uppgifter 
om behovet av ett förtydligande, men vi menar att det – för fram-
tiden, särskilt mot bakgrund av incidentrapporterna från valen 2018 
och 2019 – finns ett värde i att ha en sådan tydlig bestämmelse på plats. 

Avsaknaden av ett sådant förtydligande försvårar, enligt vår be-
dömning, möjligheterna för röstmottagarna att komma till rätta med 
sabotage, ordningsstörningar eller andra hot mot genomförandet av 
valen. Den som på olika sätt vill störa genomförandet av val kan mer 
eller mindre provocera fram avbrott i röstmottagningen. Det innebär 
att inte bara den eller de som stör ordningen utan även de väljare som 
då finns på röstmottagningsstället måste lämna lokalen. Enstaka och 
kortvariga uppehåll i röstmottagningen går att hantera. Men är det 
fråga om återkommande och längre uppehåll riskeras inte bara väl-
jarnas rösträtt utan också möjligheten att genomföra val. Detta talar 
för att det bör finnas en tydlig bestämmelse – mellan en anvisning och 
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ett tillfälligt avbrott i röstmottagningen – för att kunna motverka 
olika slag av ordningsstörningar på röstmottagningsställena och ut-
rymmen i anslutning till dessa. De ordningsstörningar som ska mot-
verkas kan avse både störningar av genomförandet av röstmottagningen 
i stort och störningar riktade mot en enskild individs rättighet att 
utöva sin rösträtt eller möjlighet att utöva sitt uppdrag som röst-
mottagare. 

Av den enkätundersökning som Valmyndigheten skickade till samt-
liga kommuner efter valen 2018 framgår att problem med försök till 
sabotage, ordningsstörningar eller andra hot mot genomförandet av 
valen har ökat och är på vissa håll förhållandevis vanligt förekom-
mande. Flera kommuner har också uppgett att det rört sig om hot, 
rasism och andra kränkningar mot röstmottagarna. Även om det i de 
flesta fall, såvitt vi erfarit, är tillräckligt med anvisningar och till-
sägelser från röstmottagarnas sida för att ordningen ska respekteras 
bör det, också mot bakgrund av den bild som kommunerna tecknat 
av ordningsstörningar eller andra hot mot genomförande av valen, 
finnas en tydlig bestämmelse mellan anvisningar och tillfälliga av-
brott i röstmottagningen. 

Hur bör bestämmelsen utformas? 

Frågan är då hur en sådan bestämmelse lämpligen bör utformas. Ett 
exempel kan vara regleringen i tobakslagen (SFS 2018:581) om an-
svaret för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten i den lagen 
är att ansvaret för att upprätthålla rökförbudet ska ligga på den som 
har praktiska möjligheter att ta detta ansvar, dvs. den som äger eller 
disponerar en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud och 
som ofta själv befinner sig där eller har anställda på plats och därför 
har möjlighet att direkt ingripa (prop. 2017/18:56 s. 99 f.). Bestäm-
melsen lyder som följer och ger den som har ansvaret för att upprätt-
hålla förbudet en möjlighet att avvisa en person som trots tillsägelse 
röker där rökning inte är tillåten: 

9 § Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt infor-
mera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och till-
sägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, 
får denne avvisas. 
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I tobakslagen pekas dock inte ut någon särskild person eller funk-
tionär som kan avvisa den som trots tillsägelser bryter mot rökför-
budet. Det enda som anges i lagen är att den som bryter mot förbudet 
får avvisas, vilket skulle kunna tolkas som enbart en reglering av för-
utsättningarna för avvisning och inte vem som har den faktiska befo-
genheten att avvisa. Av lagmotiven kan dock inte någon annan slutsats 
dras än att det är den person som har ansvaret för att upprätthålla 
rökförbudet som också har den faktisk befogenheten att avvisa den 
som bryter mot förbudet. 

Tobakslagen innehåller däremot inte någon uttrycklig möjlighet 
för den som har ansvaret för att upprätthålla förbudet att avlägsna 
en person som bryter mot ett rökförbud. Rätten att avlägsna någon 
från allmänna utomhusplatser är förbehållen polismän och ordnings-
vakter. I förarbetena togs ändå frågan upp om att ge den ansvarige 
befogenhet att även avlägsna personer som efter tillsägelse bryter mot 
förbudet, men någon sådan rätt föreslogs inte, närmast av det skälet 
att den som bryter mot förbudet endast behöver flytta sig några meter 
bort från platsen (a. prop. s. 101). 

Begreppen avvisa och avlägsna används många gånger synonymt. 
Alldeles oavsett vad man lägger i begreppet avvisa åsyftar det en åt-
gärd som innebär något slag av tvång, ibland fysiskt men ibland inte. 
En jämförelser med 13 § polislagen (SFS 1984:387) kan vara relevant. 

13 § Om en person genom sitt uppträdande stör den allmänna ord-
ningen eller utgör en omedelbar fara för denna får polisen avvisa eller 
avlägsna personen från ett visst område eller utrymme, när det är nöd-
vändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Detsamma gäller om 
en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna av-
värjas. Om ett avvisande eller ett avlägsnande är otillräckligt för att det 
avsedda resultatet ska uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 

Med avlägsnande i den mening som anges i 13 § avses att den berörda 
personen förs bort från den plats där han eller hon befinner sig. Ett 
omhändertagande får endast användas om ett avvisande eller ett av-
lägsnande har bedömts vara en otillräcklig åtgärd för att det avsedda 
resultatet ska uppnås. Ett avlägsnande ska normalt sett vara en klart 
mindre ingripande åtgärd än ett omhändertagande. När det gäller 
skillnaden mellan ingripanden har ett allmänt riktmärke angetts vara 
att ett omhändertagande regelmässigt syftar till att föra en person till 
en plats medan ett avlägsnande syftar till att föra en person från en 
plats. Som avlägsnande kan betraktas att en person som stört ord-
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ningen flyttas från en lokal eller ett visst område, t.ex. ett nöjesfält 
eller en idrottsplats. Ett avlägsnande kan också innebära att någon 
som ska föras bort från en plats förflyttas en kortare sträcka, antingen 
till fots eller i polisbil. Om ett avlägsnade gäller annat än en kortare 
sträcka och åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp av 
inte helt kort varaktighet, bör åtgärden normalt ses som ett omhän-
dertagande (Se Berggren och Munck, Polislagen, 15 augusti 2017, 
Zeteo, kommentaren till 13 §). 

Regleringen i ordningslagen (SFS 1993:1617) är ytterligare ett ex-
empel. Lagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna samman-
komster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ord-
ning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, 
på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter, dels 
i viss kollektiv persontrafik, dels vid vissa idrottsarrangemang. Lagens 
ordningsföreskrifter är här av intresse, särskilt föreskrifterna i 4 kap. 
Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik. Utgångspunkten 
för regleringen är här ”trafiktjänstemannen”. Det är en person som är 
förare eller som annars, på grund av anställning eller uppdrag hos ett 
trafikföretag, har uppgifter som avser ordning och säkerhet i trafiken 
(2 §). Därefter anges i 3, 7, 8 och 9 §§: 

3 § En trafiktjänsteman får ge trafikanter och andra anvisningar eller 
tillsägelser som behövs för att ordningen eller säkerheten i trafiken skall 
upprätthållas. 

7 § Tillträde till ett trafikföretags område eller färdmedel får vägras den 
som …, eller 

3. annars uppträder på ett sådant sätt att det finns anledning att befara 
att han kommer att störa ordningen eller äventyra säkerheten i trafiken. 

8 § Den som … stör ordningen eller äventyrar säkerheten i trafiken är 
skyldig att på uppmaning av en trafiktjänsteman lämna trafikföretagets 
område eller färdmedel. 

Detsamma gäller den … som underlåtit att följa en anvisning eller till-
sägelse av en trafiktjänsteman enligt 3 §, om överträdelsen eller under-
låtelsen har väsentlig betydelse för ordningen eller säkerheten i trafiken. 

9 § Om den som har … uppmanats enligt 8 § att lämna trafikföretagets 
område eller färdmedel inte gör som han blir tillsagd, får en polisman 
eller ordningsvakt avlägsna honom. 
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SOU 2021:7 Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen 

Begreppsbildningen i 7–9 §§ är densamma som i 13 § polislagen. 
Jämförelsen med 4 kap. ordningslagen är intressant såtillvida att den 
på ett informativt sätt klargör att den som av en trafiktjänsteman 
nekas tillträde till eller uppmanas att lämna trafikområdet är skyldig 
att göra så, men att avvisa eller avlägsna denne är befogenheter för-
behållna enbart polismän och ordningsvakter. Att avlägsna någon är 
också enligt tobakslagen befogenheter förbehållna polismän och ord-
ningsvakter. 

Vad som skiljer tobakslagen från ordningslagen/polislagen är inne-
börden av begreppet ”avvisa”. I ordningslagen används begreppet 
”avvisa” i de situationer då någon vägrats tillträde till ett område eller 
ett färdmedel och begreppet ”avlägsna” i de situationer personen har 
tillträde men uppmanats lämna området eller färdmedlet. I de fallen 
får en polisman eller en ordningsvakt avvisa respektive avlägsna per-
sonen i fråga. I tobakslagen används begreppet ”avvisa någon” som 
en direkt följd av att någon, trots tillsägelser, bryter mot rökförbudet. 
Någon närmare förklaring av begreppet avvisa ges inte i tobakslagen, 
utan där anges endast i vilka fall avvisning kan ske. Man skulle kunna 
säga att det är fråga om en tydlig markering att den som bryter mot 
förbudet ska lämna lokalen, och att konsekvensen om så inte sker, 
är att personen i fråga kommer att avlägsnas av polis eller ordnings-
vakt. Det är alltså i tobakslagen inte fråga om ett tvångsmedel i den 
bemärkelse som avses med begreppet i polislagen och ordningslagen. 

Vår bedömning 

Vid en samlad bedömning förordar vi att den nuvarande bestämmel-
sen i 8 kap. 4 § andra meningen vallagen om att den som finns i 
lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvis-
ningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras, kompletteras med en uttrycklig bestämmelse att den 
som underlåtit att följa en anvisning får avvisas från lokalen, om under-
låtelsen har väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottag-
ningen. Det är här inte fråga om ett tvångsmedel i den bemärkelse 
som avses i polislagen eller ordningslagen. Det är i stället fråga om 
en tydlig markering för den som inte följer en anvisning, att han eller 
hon ska lämna lokalen, och att konsekvensen om så inte sker, är att 
personen i fråga kan komma att avlägsnas av polis eller ordningsvakt. 
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Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen SOU 2021:7 

Vi räknar med att avvisning bara kommer att ske i undantagsfall, 
närmast som en sista åtgärd för att inte tillfälligt behöva avbryta röst-
mottagningen. Och när så måste ske torde det vanligen fungera utan 
att polis eller ordningsvakt behöver tillkallas. Det ger därmed också 
röstmottagarna som har ansvaret för ordningen på röstmottagnings-
ställena bättre förutsättningar att upprätthålla densamma. 

Någon rättslig befogenhet för röstmottagarna att avlägsna den som 
underlåtit att följa en anvisning, även om underlåtelsen har väsentlig 
betydelse för genomförandet av röstmottagningen, föreslås inte. Den 
rätten är förbehållen polismän och ordningsvakter. 

Det ska också tilläggas att en avvisning till sin natur är tillfällig. 
Den som avvisats kan inte hindras från att på nytt uppsöka röstmot-
tagningsstället. 

Vi har inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler 
av behörighetskaraktär för beslut om avvisning. Några sådana regler 
i vallagen finns inte heller för beslut om tillfälligt avbrott i röstmot-
tagningen. Ett krav som vi anser man ska ställa är att ett beslut om 
avvisning ska tas av tjänstgörande ordföranden i val- och röstnings-
lokaler. Det kan lämpligen framgå av arbetsordningen för röstmot-
tagarna. 

Noteras ska att bestämmelserna i 8 kap. 4 § vallagen om ordningen 
m.m. på ett röstmottagningsställe under röstmottagningen inte har 
någon motsvarighet för rösträkningen i vallokalen och den prelimi-
nära och slutliga rösträkningen hos valnämnderna och länsstyrelserna. 
Vi återkommer till den frågan i vårt slutbetänkande. 

6.6.4 Utökat ansvar för vissa röstmottagare 

Utredningens förslag: En av de närvarande röstmottagarna vid 
förtidsröstning ska inneha rollen som ordförande för röstmottag-
ningen. Det innebär att den ordning som gäller vid röstning i val-
lokal med en närvarande ordförande också ska gälla vid förtids-
röstning. 

Förslaget föranleder ett tillägg i 3 kap. 6 § vallagen. 
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För varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en 
ordförande och en ersättare för ordföranden (3 kap. 4 § vallagen). På 
varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare 
som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röst-
mottagningen i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara när-
varande. En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare. 
Vid röstmottagningen i en röstningslokal ska minst två röstmotta-
gare vara närvarande (6 § samma kapitel). 

Röstmottagarna i en röstningslokal har i stort samma uppgifter 
som röstmottagarna i vallokal, med undantag för den preliminära 
rösträkningen på valkvällen. Någon ordförande eller ersättare för 
ordföranden förordnas dock inte för röstmottagningen i röstnings-
lokalerna. Noteras ska att flera av röstningslokalerna har ett mycket 
stort antal röstande, de allra största omkring 30 000, och har därför 
periodvis behov av betydligt fler röstmottagare än vad minimiregeln 
anger. Detta talar för att det måste finnas någon av röstmottagarna 
som för ordet – har det yttersta ansvaret – även i röstningslokalerna. 
Inte minst väljarna har ett intresse av att veta vem av röstmottagarna 
som man – i olika situationer – alltid kan vända sig till. Det är också 
en ordning som närmast undantagslöst tillämpas i alla organisatio-
ner, offentliga såväl som privata. 

Vi föreslår därför att en av de närvarande röstmottagarna vid för-
tidsröstning ska inneha rollen som ordförande för röstmottagningen. 

Ett uppdrag som röstmottagare vid förtidsröstning omfattar som 
regel hela förtidsröstningsperioden, dvs. 18 dagar för förtidsröstning 
inom Sverige och en något längre period1 för förtidsröstning på en 
svensk utlandsmyndighet. Men det innebär inte att samma person 
har den uppgiften under hela förtidsröstningen, den kan givetvis delas 
av flera röstmottagare. Vår bedömning är att det är angeläget att det 
finns någon av röstmottagarna som har det yttersta ansvaret vid all 
röstmottagning. Det finns enligt vår mening ingen anledning att göra 
skillnad mellan röstmottagningen i röstningslokalerna och röstningen 
i vallokalerna. 

1 Förtidsröstning på en svensk utlandsmyndighet får påbörjas tidigast 24 dagar före valdagen och 
kan pågå så nära inpå valdagen att rösterna hinner skickas och nå sin slutdestination i Sverige 
innan rösträkningen påbörjas. 
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Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen SOU 2021:7 

6.6.5 Valpropaganda nära röstmottagningsställen 

Utredningens förslag: Den nuvarande bestämmelsen att det på 
ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val kompletteras med en bestämmelse om 
att detsamma gäller också för ett område närmast utanför röst-
mottagningsstället. 

Förslaget föranleder ändringar i nuvarande 8 kap. 3 och 4 §§ 
vallagen (omnumrerade till 4 § och 5 §). 

Röstmottagningsställenas belägenhet och utformning 

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan an-
vändas som vallokaler och röstningslokaler och som i fråga om lokali-
sering, tillgänglighet och öppethållande ger väjarna goda möjligheter 
att rösta (3 kap. 3 § samt 4 kap. 20, 22 och 23 §§ vallagen). 

Vilka lokaler som ska användas bestämmer varje kommun. Det 
ligger i sakens natur att det ofta blir fråga om kommunens egna loka-
ler. Det finns dock inget som hindrar en kommun från att använda 
andras lokaler. 

Sedan den 1 januari 2015 gäller att val- och röstningslokaler ska 
vara tydligt avgränsade och även i övrigt lämpade för ändamålet så 
att väljare inte hindras eller störs under röstningen. I bestämmel-
serna slås också uttryckligen fast att lokalerna inte får ha anknytning 
till en viss politisk sammanslutning och att de inte heller bör ha sådan 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller ett visst företag 
som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § 
tredje stycket och 22 § vallagen). 

Det uppställda kravet på tydlig avgränsning innebär att lokalerna 
måste inrättas så att de är fysiskt avskärmade i förhållande till om-
givande verksamheter. Det uppställda kravet på att lokalerna inte ska 
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning innebär att loka-
lerna inte får förknippas med en sådan sammanslutning. Att de inte 
heller bör ha en sådan anknytning till en viss religiös sammanslut-
ning eller ett visst företag innebär att valnämnderna i möjligaste mån 
till exempel bör undvika att använda församlingshem och liknande som 
vallokaler. Vid bedömningen av om den angivna målsättningen vad 
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gäller anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett 
visst företag kan tillgodoses i det enskilda fallet måste valnämnderna 
göra en avvägning mot, bland annat, intresset av att kunna erbjuda 
tillgänglighetsanpassade lokaler på lämpligt avstånd från väljarna 
(prop. 2013/14:124 s. 54 f.). 

Nu redovisade krav på hur ett röstmottagningsställe ska vara ut-
format så att väljare inte hindras eller störs under röstningen ska ses 
i ljuset av den allt större andelen väljare som förtidsröstar och kom-
munernas ambitioner att skapa så gynnsamma förutsättningar som 
möjligt för förtidsröstningen. Det är då naturligt att kommunerna 
försöker finna röstningslokaler med hög tillgänglighet och på platser 
där många människor passerar, till exempel köpcentra, gallerior, knut-
punkter och liknande, samtidigt som det inte får medföra att kraven 
på säkerhet eftersätts (a. prop. s. 19). 

Exempel på sådana röstningslokaler finns i Valprövningsnämn-
dens promemoria Erfarenheter av överklaganden i 2010 års allmänna 
val, där en av de berörda lokalerna saknade både fasta väggar och tak 
och där utrymmet var avgränsat delvis med skärmar och i övrigt 
endast med rep (Stockholms Central). Ett ytterligare exempel är en 
röstningslokal i ett bibliotek som utgjorde en integrerad del av en 
galleria och sakande entrédörrar eller liknande avgränsningar (Vivalla 
bibliotek). De två nu nämnda fallen fick efter Valprövningsnämndens 
uttalanden i samband med prövningen av överklaganden i 2010 års 
allmänna val stor uppmärksamhet hos kommunerna. De låg också 
till grund för 2011 års vallagskommittés förslag att röstningslokalerna, 
för att bestämmelserna i 8 kap. 4 § vallagen, som gäller väljarnas skydd 
på ett röstmottagningsställe och röstmottagarnas befogenheter att 
upprätthåll ordningen, skulle kunna tillämpas, gavs en klar avgräns-
ning i förhållande till omgivande verksamheter och att det angivna 
kravet också skulle framgå av vallagen (SOU 2013:24 s. 108 f.). 

Valpropaganda i närhet av röstmottagningsställen 

Enligt 7 kap. 1 § vallagen äger röstning rum på röstmottagnings-
ställen. Väljare röstar i första hand i sin vallokal på valdagen. De kan 
också före eller under valdagen rösta på röstningslokaler som kom-
munerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat. Väljare får dess-
utom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden särskilt förord-
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nade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom 
bud eller brev. 

Propagandaförbudet i 8 kap. 3 § vallagen är en bestämmelse som 
kommunerna har att beakta oavsett om det är kommunens egna loka-
ler eller förhyrda lokaler som används som val- och röstningslokaler. 
Syftet med förbudet är att väljaren ska vara ostörd och skyddad från 
varje form av påverkan under själva valhandlingen. Detta utgör ett 
led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val. 

Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna för ordningen 
på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme 
intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger 
för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Blir det sådan oord-
ning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. 
Bestämmelsen tar sikte på såväl väljarens skydd på ett röstmottagnings-
ställe som röstmottagarnas befogenhet att upprätthålla ordningen. 

Som Valprövningsnämnden uttalat i sina beslut angående förtids-
röstningen på Stockholms Central2 och i Vivalla bibliotek3, får för-
budet i 8 kap. 3 § vallagen tolkas så att det inte är begränsat endast 
till utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till ett röstmottag-
ningsställe. Valprövningsnämnden gjorde därvid bedömningen att 
det inte var möjligt att, med utgångspunkt i den ganska allmänt for-
mulerade bestämmelsen i 8 kap. 3 § vallagen, närmare precisera inom 
hur stort område omkring en röstningslokal det inte får förekomma 
politiska aktiviteter. 2011 års vallagskommitté gjorde samma bedöm-
ning (a. betänkande s. 109 f.). 

Vi delar den bedömningen. Hur stort utrymme som omfattas är, 
enligt vår mening, inte möjligt eller ens lämpligt att precisera i före-
skrifter. Det är beroende av hur lokalerna är beskaffade. Vi noterar 
att i de båda fallen som Valprövningsnämnden uttalade sig om före-
kom politiska aktiviteter omkring tio meter från området för röst-
ningen (Stockholms Central) och cirka tio meter framför ingången 
till biblioteket (Vivalla bibliotek), och att detta innebar en avvikelse 
från föreskriven ordning. 

Valmyndigheten har inte i sina handböcker om kommunernas upp-
gifter vid valen 2018 och 2019 närmare gått in på frågan hur stort om-
råde omkring ett röstmottagningsställe det inte får förekomma några 
politiska aktiviteter. Där framhålls dock att det är bra om röstmot-

2 VPN dnr 204-2010. 
3 VPN dnr 36-2010. 
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tagarnas ansvar för ordningen diskuteras vid utbildningen, gärna 
utifrån varje lokals specifika förutsättningar och att kommunerna in-
formerar sig om vilka politiska aktiviteter som kan komma att äga 
rum i anslutning till tilltänkta lokaler och ser till att den ordinarie verk-
samheten, för det fall man delar lokal, informeras om röstmottag-
ningen och vilka regler som då gäller. 

Av vår kommunenkät framgår att så många som en tredjedel av 
de kommuner som besvarade enkäten anser att propagandaförbudet 
i nuvarande 8 kap. 3 § vallagen inte är tillräckligt tydligt för att fun-
gera i praktiken. I de riktlinjer som kommunerna själva antagit för 
politiska aktiviteter – närmare 60 procent av de kommuner som sva-
rade – nämns avståndsgränser på 10, 25 och 50 meter räknat från röst-
mottagningsställets entré. Även ”inom syn- och hörhåll” är en gräns 
som nämns. De vanligaste aktiviteterna för riktlinjerna som tas upp 
i svaren är avstånd för affischering och avstånd för partiföreträdarnas 
utdelning av valsedlar. Många kommuner tar också i sina riktlinjer 
upp frågan om partisymboler på kläder i val- och röstningslokaler. 

Enligt praxis är förbudet mot propaganda inte begränsat endast 
till utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till röstningslok-
alen. I fallet Vivalla bibliotek konstaterade Valprövningsnämnden 
att väljarna, när de passerade in i röstningslokalen, knappast kunde 
undgå att ta del av det politiska budskapet från ett valtält placerat tio 
meter framför ingången till röstningslokalen. Enligt nämnden inne-
bar detta en risk för att skyddet för väljaren urholkades. Valprövn-
ingsnämnden ansåg därför att det inte var förenligt med vallagens 
propagandaförbud att så nära en vallokal eller en röstningslokal be-
driva valpropaganda. 

Det är kommunerna genom sina valnämnder och de av kommunerna 
utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet 
mot politisk propaganda på röstmottagningsställen och utrymmen 
intill dessa upprätthålls. Det förutsätter att området för röstmot-
tagarnas ordningsmakt också definieras. Av Valprövningsnämndens 
avgörande 2010 gällande Vivalla bibliotek4 framgår att även ett om-
råde närmast utanför röstmottagningsstället omfattas av propaganda-
förbudet. Detta framgår dock inte uttryckligen av bestämmelsen i 
vallagen. Vi föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 
3 § vallagen kompletteras med ett sådant tillägg. Förslaget föranleder 
även ändringar i nuvarande 8 kap. 4 § samma lag. På detta sätt för-

4 VPN dnr 36-2010. 
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tydligas propagandaförbudet och röstmottagarnas ordningsmakt tyd-
liggörs till att också omfatta området närmast utanför röstmottag-
ningsstället. 

Förslaget innebär att området måste vara tydligt avgränsat. Hur 
stort område som omfattas av förbudet är inte möjligt att precisera i 
vallagen. Bestämmelsen får tolkas med utgångspunkt i att väljarna ska 
kunna genomföra sin valhandling i en skyddad och neutral miljö och 
därför inte får nås av politisk propaganda vare sig i val- och röstnings-
lokaler eller när de passerar in i lokalerna. Det betyder att valnämn-
derna även fortsättningsvis har ansvaret att precisera avgränsningen för 
propaganda för varje val- och röstningslokal. Denna precisering bör, 
för att vara effektiv, kommuniceras så att röstmottagare, väljare och 
partier får information om vad som gäller för respektive lokal. För 
röstmottagarna kan information tillhandahållas i samband med ut-
bildningen, och i lokalerna kan det, till exempel, sättas upp skyltar där 
preciseringen av avgränsningen framgår. 

Traditionen att företrädare för olika partier delar ut sina valsedlar 
är något som de flesta partier och många väljare ser som ett uttryck 
för aktning för det grundläggande i ett val, att väljarna verkligen an-
vänder sin rösträtt. Att partiernas valsedelsutdelare i god samverkan 
står utanför vallokalen på valdagen markerar ett slut på valrörelsen 
och att partierna ställer upp för det demokratiska valet där väljarna 
fäller avgörandet. Vid valsedelsutdelning utanför en val- eller röst-
ningslokal ska inte agitation förekomma, men detta hindrar inte att 
väljare kan uppfatta närvaron av partiföreträdare som försök till på-
tryckning. Det är heller inte ovanligt att andra än valsedelsutdelare 
söker sig till platsen, ibland för att agitera eller skapa uppmärksamhet 
på ett störande sätt. För att underlätta god ordning utanför val- och 
röstningslokaler kan det vara lämpligt att valsedelsutdelning äger rum 
utanför det område som avgränsas av den lokala valnämnden. Det är 
ytterst varje valnämnd som beslutar om var valsedelsutdelning får 
äga rum utanför en val- eller röstningslokal. 

74 



 

 

  

  

 
             

      
           

      
          

            
 

      
           

   
       

    
        

         
          

      
        

        
          

 
       

     
        

    

 
             

      
    

7 Gruppröstning 

7.1 Direktiven 

I våra direktiv anförs bland annat följande. 
Av vallagen följer att varje väljare ska gör i ordning sina röster bakom 

en valskärm. Att två eller flera personer samtidigt ställer sig bakom 
skärmen och tillsammans gör i ordning sina röster eller diskuterar sina 
val bakom valskärmen är inte tillåtet (förbudet mot s.k. gruppröst-
ning1). Detta gäller oavsett vilken relation personerna har till varandra, 
dvs. alla tillfällen när fler än en person befinner sig tillsammans bakom 
valskärmen. Däremot kan de väljare som på grund av funktionsned-
sättning eller liknande inte själva kan göra i ordning sina röster på 
begäran få hjälp med detta av röstmottagarna eller någon annan person 
(7 kap. 3 § vallagen). 

I rapporter som publicerats av SILC2 och Democracy Volunteers 
efter de två senaste nationella allmänna valen redovisas observationer 
som tyder på att fenomenet med att flera personer samtidigt ställer 
sig bakom valskärmen, trots förbud, är relativt vanligt förekommande 
i Sverige (se till exempel SILC:s rapporter från valövervakning av 
2014 års val i Sverige s. 6–8 och Democracy Volunteers rapport från 
observationen av 2018 års val i Sverige s. 12–13). I rapporterna teck-
nas bilden av att fenomenet med flera personer samtidigt bakom val-
skärmen i en del fall framstod som normaliserat och inte möttes av 
protester från röstmottagarnas sida. 

Gruppröstning innebär ett hot mot väljarnas rätt att själva få be-
stämma vilket parti de ska rösta på. Enligt regeringens bedömning 
framgår tydligt av nuvarande reglering vad som gäller vid röstningen 
och hur ordningen i val- och röstningslokalerna ska upprätthållas. 

1 I utredningsdirektiven används begreppet familjeröstning. Vi har i stället valt det begrepp som 
används av OSSE:s valobservationsorgan Odihr – ”group voting”. 
2 Swedish International Liberal Centre. 
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Gruppröstning SOU 2021:7 

Vi ska därför föreslå metoder eller åtgärder som kan bidra till att 
bättre motverka förekomsten av gruppröstning. 

7.2 Gällande bestämmelser 

Utgångspunkten är att väljaren ska rösta i avskildhet och utan insyn, 
allt för att säkerställa principen om fria och hemliga val och för att väl-
jaren inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan vid röstningen. 

Detta kommer bland annat till uttryck i 7 kap. 3 § första stycket 
vallagen som föreskriver att varje väljare ska göra i ordning sina rös-
ter bakom en valskärm och därefter lämna valkuverten till röstmot-
tagarna. Enligt andra stycket samma paragraf ska väljare som på grund 
av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning 
sina röster, på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den ut-
sträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan 
person som hjälper honom eller henne vid röstningen. 

Bestämmelsen i första stycket innebär inte att röster som inte har 
gjorts i ordning bakom en valskärm skulle vara ogiltiga. Frågan är i stället 
i första hand en föreskrift av ordningskaraktär. Väljarna disponerar 
själva över sin valhemlighet. Den som vill avslöja hur han eller hon 
röstar är alltså fri att göra så. Det bör i sammanhanget dock erinras 
om att det enligt 8 kap. 3 § vallagen på ett röstmottagningsställe eller 
i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat 
som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Enligt 4 § 
samma kapitel ska den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill 
denna rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras. Blir det sådan oordning 
att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. 

Bestämmelsen i 7 kap. 3 § andra stycket första meningen vallagen, 
som ifördes på förslag av 2003 års vallagskommitté, och som moti-
verades enligt kommittén av att många väljare som inte själva kunde 
göra i ordning sina röster hade fört fram som önskemål att kunna 
anlita en särskilt utsedd person som man inte hade någon närmare 
relation till med uppgift att hjälpa dem vid röstningen, innebär ett 
uttryckligt åliggande för röstmottagaren (SOU 2004:111 s. 212 f. och 
prop. 2004/05:163 s. 119). Andra meningen infördes på förslag av 
2011 års vallagskommitté, sedan det hade uppmärksammats att val-
lagen i vissa fall hade tolkats på så sätt att det endast var röstmotta-
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SOU 2021:7 

garna som hade rätt att biträda vid röstningen, innebär ett klargö-
rande av vad som ansetts gälla utan uttryckligt lagstöd (SOU 2013:24 
s. 154 och prop. 2013/14:124 s. 36 f.). Nu nämnda bestämmelser är 
ett undantag från utgångspunkten att valhandlingen ska ske i avskild-
het och utan insyn. 

På förslag av 2003 års Vallagskommitté infördes också, i syfte att 
stärka skyddet för valhemligheten, en uttrycklig bestämmelse i sekre-
tesslagstiftningen, att sekretess gäller för uppgift om hur en väljare 
har röstat, om uppgiften framkommit då en röstmottagare har läm-
nat biträde åt väljaren vid röstningen. 

7.3 Externa granskningar av svenska val 

I de rapporter som direktiven hänvisar till och som publicerats av 
SILC och Democracy Volounteers efter de två senaste nationella all-
männa valen redovisas observationer som tyder på att gruppröstning, 
trots förbudet, är relativt vanligt förekommande och att det i en del 
fall till och med framstod som normaliserat och inte möttes av pro-
tester från röstmottagarnas sida. 

7.3.1 SILC:s valobservationer av 2014 och 2018 års 
allmänna val 

2014 års val 

Enligt SILC:s rapport observerades 188 av total 543 vallokaler i 
Stockholms kommun. På frågan om gruppröstning iakttagits angavs 
följande: 

Ja. Vi noterade ”familjeröstning” (family voting) i ett antal av de val-
lokaler som besöktes. I vissa vallokaler var det särskilt vanligt att flera 
väljare gick in bakom samma skärm för att göra i ordning sina röster. 
Personalen i vallokalen hanterade detta på olika sätt. Vissa verkade inte 
bry sig om det, medan andra på ett trevligt sätt uppmanade väljarna att 
rösta på egen hand såvida de inte behövde assistans. Här noterade val-
övervakarna att vallokalens utformning var en viktig faktor. På platser 
där vallokaler för mer än ett valdistrikt inrymts i samma lokal (vanligtvis 
en skolmatsal) föreföll det oklart vem som var ansvarig för skärmarna, 
och familjeröstning förekom då i större utsträckning. I vissa vallokaler 
skedde familjeröstning eftersom antalet lediga skärmar var för få och 
personalen släppte in för många personer i lokalen samtidigt. 

Gruppröstning 
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Gruppröstning SOU 2021:7 

De rekommendationer som gavs i rapporten var följande: 

Att gå emellan när två personer redan är i färd med att rösta tillsammans 
kan leda till konflikter i vallokalen. Den som ska rösta bör därför redan 
i förväg få information om denna regel. Det kan göras muntligen (när 
de går in i vallokalen) eller i skrift (med en skylt på den gröna skärmen). 

Vallokalen bör inredas på lämpligt sätt och personalen kontrollera hur 
många som släpps in, i syfte att väljare inte ska uppmuntras att rösta 
tillsammans på grund av brist på lediga skärmar. På platser där flera val-
distrikt samsas om en gemensam vallokal (till exempel en skolmatsal) var 
det svårt för personalen vid ingången att få överblick över hur många 
väljare som redan befann sig i vallokalen. 

2018 års val 

Enligt SILC:s rapport observerades 422 av totalt 563 vallokaler i 
Stockholms kommun. På frågan om gruppröstning iakttagits angavs 
följande: 

In total we observed 244 cases of family voting, which means that there 
was at least one case of family voting per 27 voters. The corresponding 
number for the election 2014 was one case of family voting per 22 voters. 
This means that out of 27 people one or two family voted – we counted 
cases of family voting, in some cases only one of the two persons behind 
the screen prepared their vote and in other cases both of them did. In 
percentage of the votes it means that between 4 % and 7 % of all votes 
were not prepared in private. … The voting clerks handled situations 
with family voting differently, and it is clear that there is a weak common 
routine and insufficient understanding of the law. 

I rapporten sägs vidare att betydligt fler fall av gruppröstning obser-
verades i områden som av svensk polis definierats som utsatta eller 
särskilt utsatta områden och hypotesen i rapporten är att väljare i 
dessa områden är mindre säkra på hur röstningen går till och vill ha 
hjälp så att deras röst inte ogiltigförklaras. Behovet av hjälp härleds 
enligt observatörerna främst till väljarens relativa okunskap om hur 
röstningen går till snarare än till väljarnas behov av hjälp med anled-
ning av en funktionsnedsättning. Men det kunde inte heller uteslutas 
att det rörde sig om gruppröstning. 

I rapporten togs också upp en ytterligare aspekt på förekomsten 
av gruppröstning: 
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… anyone who wishes to control how somebody else votes will most 
likely do that at an earlier stage. For example … the placing of the stand 
with ballot papers and the handing out of ballot papers is a great concern 
when it comes to the secrecy of the vote. A person who wishes to 
control how another person votes, can easily accompany this person to 
the stand with ballots, control which ballots the person picks, keep them 
company in the line and make sure that the person has only one ballot 
with her/him into the polling booth. In such cases family voting in 
essence takes place long before the voter enters the voting booth. 

De rekommendationer som gavs i rapport var följande: 

With reference to the… (…) …regulatory compliance and implementa-
tion of election procedures regarding the secrecy of the vote need to be 
overviewed. Moreover, the election authorities must train the voting 
clerks and inform them about the issue. In other words, it is obvious 
that the voting clerks do not have sufficient knowledge or understand-
ing of the secrecy of the vote. 

Lastly, intervening when two people are already voting together can lead 
to a small conflict in the polling station. Therefore, the voters should 
also be clearly informed about the rule beforehand. This can be done 
verbally (when they step into the room) or in writing (a sign on the 
green screen). Regarding the ballot management, the rooms should be 
planned and the election officials should control the number of people 
in the room in order to prevent family voting. 

7.3.2 Democracy Volunteers valobservation av 2018 års 
allmänna val 

Democracy Volunteers genomförde vid 2018 års val 240 valobserva-
tioner i 149 vallokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och 
Uppsala. Enligt deras valobservationsrapport gjordes följande obser-
vationer om gruppröstning: 

In 44 % of polling stations, our observer team identified so-called ’family 
voting’. We identified 536 separate cases of family voting in 105 of those 
stations where family voting took place. The team recorded 4 251 voters 
attending polling stations whilst they were in attendance – 25 % of the 
electorate observed was involved in, or affected by, family voting, as this 
involves a minimum of two people. There was little suggestion that this 
was associated with any particular ethnic group. … So-called ’family vot-
ing’, where two, or more voters, enter a polling booth to cast their ballots 
together, or to discuss their voting preference, seems to be an accepted 
practice in Sweden. … On some occasions this was discouraged by elec-
tions staff, but invariably it was not contested. 
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De rekommendationer som gavs i rapporten var följande: 

Family voting should be acted upon in Sweden. This could be dealt with 
by the deployment of extra staff in polling stations to deal with this, but 
it could be ameliorated if … (…) … staff monitor closely the ingress 
and egress of voters to polling booth as part of their duties. 

7.3.3 Tidigare genomförda valobservationer 

Det har genomförts valobservationer även tidigare i Sverige. OSSE:s 
valobservationsorgan Odihr har genomfört valobservationer i Sverige 
2009, 2010 och 2018, varav observationen 2010 utgjorde en så kallad 
”Needs Assessment Mission” för att utröna om observation också 
skulle genomföras under själva röstningsperioden. Detta bedömdes 
då inte nödvändigt enligt rapporten. 

Valobservationer under röstningsperioden genomfördes vid 2009 
och 2018 års val. Fenomenet gruppröstning togs inte upp i någon av 
dessa rapporter. Varför frågan inte togs upp framgår inte. 

7.4 Valmyndighetens utbildningsmaterial 

Fenomenet gruppröstning tas också upp i Valmyndighetens utbild-
ningsmaterial till valnämnder och för röstmottagare. 

Handledningen för röstmottagare 

I handledningen för röstmottagare anges: 

En väljare som har svårt att rösta på grund av en funktionsnedsättning 
kan be röstmottagarna eller någon annan om hjälp. Då är det tillåtet att 
vara två personer bakom skärmen. Som röstmottagare har du tystnads-
plikt vilket är bra att informera väljaren om när hen behöver hjälp. Röst-
mottagarna bör kunna ge information till väljarna och kunna svara på 
frågor. Om en väljare behöver information på annat språk bör röstmot-
tagarna hjälpa till antingen med information på annat språk eller genom 
att kontakta valnämnden och höra om det finns t.ex. tolkhjälp. Infor-
mation på flera språk finns på Valmyndighetens webbplats www.val.se. 
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Lärarhandledningen för utbildningen av röstmottagare 

I lärarhandledningen för utbildning av röstmottagare anges: 

En … anledning till att vara noga med att hålla kön utanför vallokalen 
är att röstmottagaren vid dörren lättare kan säkerställa att det bara står 
en väljare bakom varje valskärm. Behöver en väljare hjälp med att göra i 
ordning sin röst är det alltid väljaren själv som bestämmer vem som ska 
hjälpa till. Många väljare vill ha hjälp av en anhörig, men röstmottagaren 
ska alltid fråga. Två personer får inte regelmässigt gå bakom samma skärm 
samtidigt. 

Hur fungerar det i praktiken? 

Utbildningen av röstmottagare har som utgångspunkt att den väljare 
som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan 
göra i ordning sina röster på begäran ska få hjälp med detta. Men även 
personer som inte omfattas av rätten till hjälp på grund av funktions-
nedsättning kan givetvis ställa krav på information och vägledning 
med stöd av röstmottagarnas generella upplysningsskyldighet. Röst-
mottagarna ska således kunna visa en väljare till rätta och förklara hur 
röstningen går till och hur väljaren i avskildhet och utan insyn gör i 
ordning sina röster bakom en valskärm. Detta är också särskilt viktigt 
bland annat för att de icke-svenskspråkiga väljarna ska kunna utöva 
sin rösträtt. 

För väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande 
inte själv kan göra i ordning sina röster görs ingen formell kontroll 
av huruvida denne uppfyller kraven för hjälp. Uppger en väljare att 
han eller hon behöver hjälp så är utgångspunkten för röstmottagarna 
att uppgiften också ska godtas om det inte finns omständigheter som 
starkt talar för motsatsen. Ett eventuellt tvivel räknas alltid väljaren 
till godo. 

Utbildningen har mot den nu angivna bakgrunden som fokus att 
röstmottagarna, i stället för en formell kontroll av väljarens uppgifter, 
ska bilda sig en uppfattning om, och föregripa, situationer då grupp-
röstning kan uppkomma. 

Gruppröstning 
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7.5 Utredningens kommunenkät 

På frågan om hur ofta valnämnderna får frågor från röstmottagarna 
om hur situationen med två eller flera personer bakom valskärmen 
bör hanteras svarade 11 procent ”mycket ofta”, 34 procent ”ibland”, 
51 procent ”sällan” och 4 procent ”aldrig”. 

7.6 Överväganden och förslag 

7.6.1 Utbildning av röstmottagare och information till väljare 

Utredningens bedömning: Utredningen har inte funnit skäl att 
närmare överväga några formella regler när det gäller utbildningen 
av röstmottagare och informationen till väljare i fråga om grupp-
röstning. Vi anser dock att det är av största vikt att utbildningen 
av röstmottagarna måste säkerställa att de får nödvändig kunskap 
om och förståelse för valhemligheten som en förutsättning för 
fria val. Valmyndighetens utbildningsmaterial behöver förstärkas 
på denna punkt. Vi anser också att det är minst lika viktigt att 
varje väljare i förväg, muntligen när väljaren går in på ett röstmot-
tagningsställe eller skriftligen med skyltar, får information om att 
varje väljare ska stå ensam bakom en valskärm och själv göra i 
ordning sina röster och att det inte är tillåtet att två eller flera 
personer samtidigt ställer sig bakom valskärmen och tillsammans 
gör i ordning sina röster eller diskuterar sina val bakom valskär-
men. Detta bör också tydligt framgå av den information som Val-
myndigheten förmedlar till väljarna inför varje val. En motsvarande 
information till väljarna bör givetvis också förmedlas om reformen 
med avskärmningar av valsedelställ. 

Att säkerställa att väljaren inte utsätts för otillbörlig påverkan berör 
två grundläggande principer för vår valordning: fria val och hemliga 
val. Väljaren ska få rösta efter eget önskemål, utan inblandning. 

I de rapporter som publicerats av SILC och Democracy Volunteers 
efter de två senaste nationella allmänna valen redovisas observationer 
som tyder på att det är förhållandevis vanligt förekommande att två 
eller flera personer samtidigt ställer sig bakom valskärmen och till-
sammans gör i ordning sina röster eller diskuterar sina val bakom val-
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skärmen. I rapporterna tecknas bilden av att det i en del fall framstod 
som normaliserat och inte möttes av protester från röstmottagarnas 
sida. Enligt SILC:s uppskattningar innebar det att mellan 4 procent 
(2014 års val) och 7 procent (2018 års val) av rösterna hade gjorts i 
ordning av två eller flera personer bakom valskärmen. Democracy 
Volunteers redovisning pekade på något högre siffror (25 procent). 

SILC och Democracy Volunteers har pekat på flera orsaksfak-
torer till förekomsten av gruppröstning. En sådan faktor är utform-
ningen av val- och röstningslokalerna. På platser där vallokaler dela-
des mellan flera valdistrikt med en ibland oklar ansvarsfördelning 
över valskärmarna förekom gruppröstning i större utsträckning än 
annars. En annan faktor är att det tillåts för många väljare samtidigt 
i vallokalen i kombination med för få valskärmar. Ytterligare fakto-
rer att räkna med är brister i rutinerna när det gäller röstmottagarnas 
hantering av gruppröstning och otillräckliga kunskaper om gällande 
rätt. Sammanfattningsvis lämnades följande rekommendationer: 

• Väljare som ska rösta bör i förväg, muntligen när väljaren går in i 
vallokalen eller skriftligen med en skylt på valskärmen, få informa-
tion om att varje väljare var för sig ska göra i ordning sina röster 
bakom valskärmen. 

• Röstmottagarna ska kontrollera att inte fler väljare släpps in i 
vallokalen än det finns lediga valskärmar. Vallokalerna bör inredas 
på sådant sätt, särskilt då fråga är om att fler valdistrikt delar lokal, 
att röstmottagarna får överblick över hur många väljare som redan 
befinner sig i lokalen. 

• Röstmottagarnas utbildning måste säkerställa att de får nödvän-
dig kunskap om och förståelse för valhemligheten som en för-
utsättning för fria val. 

Utredningen delar de bedömningar som lämnas i de nu nämnda re-
kommendationerna. Vi kan också konstatera av vår enkätundersök-
ning att valnämnderna får förhållandevis många frågor från röst-
mottagarna om hur man ska hantera situationen med två eller flera 
personer bakom valskärmen. Vi ser dock inga skäl att närmare över-
väga några formella regler när det gäller innehållet i utbildningen av 
röstmottagare och informationen till väljare i fråga om gruppröstning. 
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Gruppröstning SOU 2021:7 

Behovet av enhetlig information 

I rapporterna noteras också att gruppröstningen i vissa fall handlar 
om att väljare behöver hjälp, inte på grund av funktionsnedsättning 
eller liknande, utan mer på bristande kunskap om hur röstningen går 
till. Det är därför särskilt viktigt att information tillhandahålls och 
anpassas till denna målgrupp. Men det förutsätter enligt vår bedöm-
ning en samordning av informationen kring röstningsförfarandet inte 
bara för denna målgrupp utan generellt. Vårt förslag att Valmyndig-
hetens utbildningsmaterial för röstmottagare ska bli normerande (se 
kapitel 6, avsnitt 6.6.2) bör givetvis innefatta också den information 
som ska tillhandahållas väljarna i val- och röstningslokaler, både munt-
ligen och skriftligen, dvs. från det att väljaren träder in i lokalen till 
dess att väljaren lämnar densamma. 

7.6.2 Tydligare reglering av valhemligheten vid röstningen 

Utredningens förslag: Det ska framgå direkt av bestämmelsen i 
7 kap. 3 § första stycket vallagen att varje väljare ska vara ensam 
bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster. 

Förslaget föranleder ändringar i nämnda bestämmelse. 

I de rapporter som publicerats av SILC och Democracy Volunteers 
efter de två senaste nationella allmänna valen redovisas observationer 
som tyder på att den nuvarande regleringen om hur man röstar på 
ett röstmottagningsställe inte är tillräckligt tydlig – vare sig för väljarna 
eller röstmottagarna – över vad som gäller vid röstningen. 

På ett röstmottagningsställe ska, enligt 7 kap. 3 § första stycket 
vallagen, väljare göra i ordning sina röster bakom en valskärm och 
därefter lämna valkuverten till röstmottagarna. Någon närmare kom-
mentar till bestämmelsen lämnades inte i förarbetena mer än att den 
motsvarade bestämmelserna i 10 kap. 4 § andra stycket, 11 kap. 7 § 
andra stycket och 13 kap. 6 § andra stycket i 1997 års vallag och att 
det var fråga om en föreskrift av ordningskaraktär (prop. 2004/05:163 
s. 119). Bestämmelsen har sina rötter i äldre lagstiftning. 

Med 1972 års vallag (SFS 1972:620) gällde att 

I lokal där röstning äger rum skall finnas ett lämpligt antal avskilda plat-
ser där väljarna utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert. 
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SOU 2021:7 Gruppröstning 

(8 kap. 10 § första stycket). Någon närmare kommentar till bestäm-
melsen lämnades inte i propositionen med hänvisning till den ut-
förlighet som kännetecknade bestämmelsen (prop. 1972:105 s. 129). 
I 1997 års vallag (SFS 1997:157) ändrades lydelsen till 

Väljarnas valhemlighet skall skyddas. I varje röstningslokal skall det fin-
nas ett lämpligt antal platser (valskärmar) där väljarna i avskildhet och 
utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert. 

(9 kap. 7 §). Inte heller här lämnades någon närmare kommentar till 
bestämmelsen (prop. 1996/97:70). 

Syftet med nu redovisade bestämmelser är att väljaren ska kunna 
genomföra röstningen i avskildhet och utan insyn, ett led i att trygga 
genomförandet av fria och hemliga val. Detta syfte framgår emeller-
tid inte direkt av den nu gällande bestämmelsen i 7 kap. 3 § första 
stycket vallagen. För att nå dit behöver man även läsa undantags-
bestämmelserna i andra stycket om en väljares rätt att anlita biträde 
för att kunna göra i ordning sina röster. Detta är inte en tillfreds-
ställande reglering. Huvudregelns mening ska givetvis framgå av be-
stämmelsens första stycke. Vi föreslår därför att bestämmelsen änd-
ras så att det av första stycket framgår att varje väljare ska vara ensam 
bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster. 

7.6.3 Biträde åt väljare vid röstning 

Utredningens förslag: Den nuvarande ordningen innebär att väl-
jare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 
själva kan göra i ordning sina röster, har rätt att få hjälp med detta 
av röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väl-
jare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller 
henne. Vi föreslår att sista meningen ändras till att en sådan väl-
jare också får anlita ytterligare en person som hjälper honom eller 
henne. Förslaget innebär att en röstmottagare alltid är närvarande 
i dessa fall. 

Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 3 § vallagen. 
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Gruppröstning SOU 2021:7 

I de rapporter som publicerats av SILC och Democracy Volunteers 
efter de två senaste nationella allmänna valen redovisas observationer 
som tyder på att den nuvarande regleringen när det gäller rätten att 
anlita biträde i vissa fall öppnar för förekomsten av gruppröstning. 

Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 
själva kan göra i ordning sina röster, ska enligt 7 kap. 3 § andra stycket 
vallagen, på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den ut-
sträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan 
person som hjälper honom eller henne vid röstningen. Även denna 
bestämmelse har sina rötter i äldre lagstiftning. 

Nu redovisade bestämmelser representerar ett undantag från huvud-
regeln att valhandlingen ska ske i avskildhet och utan insyn. Det finns 
enligt utredningens mening, mot bakgrund av riskerna för grupp-
röstning, anledning att fråga sig om det finns skäl för att ändra reglerna 
om vem som ska ha rätt till hjälp, vem som ska avgöra om väljaren 
ska ha en sådan rätt och om rätten till hjälp när det gäller väljarens 
valfrihet bör begränsas. 

Enligt nuvarande regler kan väljare som har behov av hjälp få hjälp 
av en röstmottagare eller av en annan person som väljaren utser. Alla 
former av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller liknande ger 
rätt till hjälp i den utsträckning som behövs för att väljare ska kunna 
rösta. Samtidigt kan konstateras att väljare som inte omfattas av rätten 
till hjälp på grund av en funktionsnedsättning eller liknande likväl 
kan ha ett behov av hjälp i form av information om hur röstningen 
går till för att kunna rösta; en hjälp som då inte får ges bakom val-
skärmen. Var gränsen för det ena och det andra går är en grannlaga 
uppgift för röstmottagarna. Lösningen torde i de flesta fallen bli den 
att röstmottagarna finner att villkoret för hjälp är uppfyllt. 

Enligt utredningens mening ska inte röstmottagarna kontrollera 
eller bedöma om en väljare har rätt till hjälp på grund av en funktions-
nedsättning eller liknande. Huruvida en väljare har en funktionsned-
sättning eller liknande och av det skälet behöver hjälp bakom valskär-
men kan bara avgöras av väljaren själv. Utredningen anser därför att 
den nuvarande ordningen ska behållas. 

Den väljare som anser sig vara i behov av hjälp bakom valskärmen 
kan få detta av en röstmottagare eller av en annan person som väl-
jaren utser. För att stärka väljarens skydd mot otillbörlig påverkan av 
den person som väljaren själv utser föreslår utredningen att hjälpen 
bakom valskärmen alltid ska ske i närvaro av en röstmottagare. 
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SOU 2021:7 Gruppröstning 

Enligt utredningens bedömning är detta förslag i kombination 
med den av utredningen föreslagna tystnadsplikten för privatpersoner 
(se följande avsnitt) en förstärkning av väljarens rätt att själv få be-
stämma hur man ska rösta. Vi föreslår därför att en röstmottagare 
alltid ska vara närvarande när en privatperson hjälper väljaren att rösta. 

Förslaget innebär en ytterligare uppgift för röstmottagarna. Något 
underlag finns inte i dag om i vilken utsträckning väljare behöver hjälp 
bakom valskärmen av andra personer än röstmottagare. 

Enligt vår bedömning är den nuvarande reglering inte tillräckligt 
effektiv för att röstmottagarna ska kunna agera när två eller flera 
personer samtidigt vill ställa sig bakom valskärmen. Vårt förslag om 
ett förtydligande i 7 kap. 3 § första meningen vallagen att varje väl-
jare ska vara ensam bakom en valskärm och själv göra i ordning sina 
röster fyller här en viktig funktion (se avsnitt 7.6.2). Vårt förslag här 
försvårar möjligheterna att missbruka undantagsbestämmelserna 3 § 
andra stycket om hjälp bakom valskärmen för gruppröstning. 

7.6.4 Tystnadsplikt för privatpersoner som hjälper 
en väljare att rösta 

Förslag: För att stärka skyddet för valhemligheten i de fall en pri-
vatperson hjälper väljaren att rösta införs i vallagen en uttrycklig 
tystnadsplikt för den personen. 

Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 3 § och införandet av 
ett nytt kapitel med en ny paragraf, 16 kap. 1 §, i vallagen. 

Enligt den nuvarande ordningen gäller sekretess för uppgifter hur en 
väljare har röstat, om uppgiften har framkommit då en röstmotta-
gare har lämnat biträde åt väljaren vid röstning. 

Någon lagstadgad tystnadsplikt för anhöriga och andra enskilda 
som hjälper en väljare att rösta finns inte i dag. Frågan övervägdes 
när den nuvarande vallagen infördes. 2003 års vallagskommitté föreslog 
att en sådan regel skulle tas in i vallagen för att säkerställa skyddet kring 
valhemligheten i nu aktuella situationer (SOU 2004:111 s. 90 och 
214 f.). Flertalet remissinstanser instämde i eller hade inte något att 
invända mot förslaget. 

Riksdagens ombudsmän (JO) och Svea hovrätt ansåg att den före-
slagna bestämmelsen om tystnadsplikt för privatpersoner inte borde 

87 



   

 

       
         

   
       
       

     
       

        
     

        
       
          

    
 

         
    

         
         

        
 

      
  

           
    
     

      
        

    
      

       
         

       
  

      
         

         
             

       

Gruppröstning SOU 2021:7 

införas. Till stöd för sin uppfattning anförde JO att privatpersoner 
som till följd av den föreslagna bestämmelsen röjer eller utnyttjar 
uppgifter om hur någon har röstat kommer att kunna straffas enligt 
20 kap. 3 § brottsbalken för brott mot tystnadsplikten. JO påtalade 
att denna straffbarhet i väsentliga hänseenden skiljer sig från andra 
bestämmelser om tystnadsplikt för privatpersoner. Tystnadsplikten 
inträder direkt på grund av lag utan någon särskild uttalad förbin-
delse från den berördes sida. Det behövs inte heller något myndig-
hetsbeslut eller någon annan åtgärd som manifesterar tystnadsplik-
ten. Mot den bakgrunden ansåg JO att det fick antas att många kom-
mer att sakna insikt om de straffrättsliga konsekvenserna av att de 
röjer eller utnyttjar uppgifter om hur någon har röstat. JO var därför 
tveksam till den föreslagna bestämmelsen. Svea hovrätt framförde 
liknande synpunkter. 

Regeringen ansåg att det var mycket som talade för utredningens 
förslag och noterade att en motsvarande bestämmelse gällde enligt 
den norska vallagen. De synpunkter som framförts av JO och Svea 
hovrätt var dock av sådant slag att det, enligt regeringens mening, i 
varje fall inte vid den tidpunkten fanns skäl att gå vidare med för-
slaget. Någon lagstadgad tystnadsplikt införde därför inte. 

Frågan om att införa en lagstadgad tystnadsplikt övervägdes på 
nytt av 2011 års vallagskommitté som föreslog en bestämmelse som 
i sak var identisk med den som föreslogs av 2003 års vallagskommitté 
(SOU 2013:24 s. 154 f.). 

JO ansåg att kommitténs förslag inte borde genomföras. Till stöd 
för sin uppfattning förde JO fram samma argument som tidigare. 
Vidare anförde JO att kommitténs rekommendation om att Valmyn-
digheten och valnämnderna bör informera om den straffsanktione-
rade tystnadsplikten knappast botar den påtalade bristen. Även hov-
rätten för Västra Sverige hänvisade till vad bland annat JO anförde i 
det förra lagstiftningsärendet och anförde att bärkraften av de tidi-
gare skälen mot att införa en tystnadsplikt borde prövas ytterligare 
vid den fortsatta beredningen. 

Regeringen gjorde i denna del samma bedömning som i det tidi-
gare lagstiftningsärendet. Enligt regeringens mening vägde de skäl som 
anförts av JO mot att införa en ny straffsanktionerad tystnadsplikt 
för enskilda vid biträde i samband med röstning lika tungt nu som när 
frågan senast övervägdes. Förslaget genomfördes därför inte. 
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De förslag om en lagstadgad tystnadsplikt som tidigare förts fram 
av 2003 års vallagskommitté och 2011 års vallagskommitté har haft 
som utgångspunkt att skyddet för valhemligheten ska vara lika oav-
sett om en väljare vänder sig till en röstmottagare eller till en privat-
person för att få hjälp med att göra i ordning sina röster. Detta är också 
vår utgångspunkt. Det är inte heller något som JO har motsatt sig. 
JO:s invändning mot förslagen var att en straffsanktionerad tystnads-
plikt inträdde direkt på grund av lag utan någon särskild uttalad för-
bindelse från den berördes sida. Enligt JO var inte heller den senaste 
kommitténs rekommendation om att Valmyndigheten och valnämn-
derna skulle informera om den straffsanktionerade tystnadsplikten till-
räcklig för att bota bristen. 

Principen om hemliga val är en av den demokratiska rättsstatens 
grundstenar. Likaså är den invändning JO anfört mot att införa en 
straffsanktionerad tystnadsplikt för privatpersoner direkt på grund 
av lag utan någon särskild uttalad förbindelse från den berördes sida 
också en för rättsstaten central princip. Med respekt för nu nämnda 
principer föreslår vi att en lagstadgad tystnadsplikt införs i vallagen 
för att säkerställa skyddet av valhemligheten i nu aktuella situationer. 
Vi föreslår också – för att tillgodose de krav som JO menar måste 
uppfyllas på en sådan tystnadsplikt – att en bestämmelse tas in i val-
lagen som ålägger röstmottagarna att informera varje privatperson 
som hjälper en väljare att rösta, att en straffsanktionerad tystnads-
plikt gäller för honom eller henne. Informationen ska lämnas såväl 
muntligen som skriftligen. 
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8 Reformen med avskärmningar 
av valsedelställ 

8.1 Direktiven 

I våra direktiv anförs bland annat följande. 
I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten och där-

med även minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påver-
kan i samband med röstningen föreslog regeringen i propositionen 
Stärkt skydd för valhemligheten (prop. 2017/18:286) att det ska ställas 
krav på att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstningslokal 
där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare1. 
Bakgrunden till förslaget var att den plats där valsedlar lades ut nor-
malt var öppen för full insyn från andra väljare när en väljare skulle ta 
sina valsedlar. Det kunde innebära att väljare upplevde att deras val-
hemlighet röjdes i samband med att de tog valsedlar. Riksdagen ställde 
sig bakom förslaget2. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

I sitt remissyttrande över förslaget förde Valmyndigheten bland 
annat fram att det nya förfarandet med avskärmningar kunde göra 
det ännu svårare att hålla ordning bland valsedlarna än det redan var 
eftersom möjligheten till sabotage och manipulation av valsedlarna 
ökade när dessa var dolda bakom en avskärmning. Liknande synpunk-
ter fördes även fram av några länsstyrelser och kommuner. Valmyn-
digheten har i flera sammanhang också framfört att mängden valsed-
lar och vallagens bestämmelser om vilka partiers valsedlar som måste 
tillhandahållas leder till svårigheter att hålla ordning bland valsedlarna. 
Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att riskerna borde 
kunna motverkas bland annat genom röstmottagarnas kontroller av 
valsedelställen. 

1 Prop. 2017/18:286 s. 9–10. 
2 Bet. 2018/19:KU 12, rskr. 2018/19:35. 
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Reformen med avskärmningar av valsedelställ SOU 2021:7 

Det nya förfarandet med avskärmningar av valsedelställ tilläm-
pades för första gången vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 
2019. För att säkerställa valadministrationens förmåga att motverka 
sabotage och manipulation av valsedlar efter införandet av de nya kra-
ven bör tillämpningen av det nya förfarandet utvärderas. Vid utvär-
deringen bör behovet av säkerhetsstärkande åtgärder analyseras för 
att skydda valförfarandet från manipulation. Det kan till exempel vara 
frågor om ansvaret för att lägga ut valsedlar och om utformningen 
av avskärmningarna. Det kan också vara att överväga behovet av verk-
ställighetsföreskrifter i syfte att öka enhetligheten i hanteringen av 
dessa frågor i landet som helhet. 

Vi ska därför i denna del utvärdera reformen med avskärmningar 
av valsedelställ och analysera behovet av åtgärder för att ytterligare 
minska riskerna för manipulationer av valsystemet. 

8.2 Gällande bestämmelser för 
att tillhandahålla valsedlar 

Utöver vad som följer av regeringsformens bestämmelser om fria 
och hemliga val3 innehåller vallagen en rad bestämmelser som kon-
kretiserar hur väljarnas rätt till fria och hemliga val ska tillgodoses. 
Dessa bestämmelser reglerar bland annat hur röstningen ska gå till 
och skiljer sig inte åt mellan olika valtyper. Förfarandet för röstning 
är i allt väsentligt enhetligt för val till riksdagen, region- och kommun-
fullmäktige och Europaparlamentet. 

Enligt vallagen ska det i val- och röstningslokaler (röstmottag-
ningsställen) finnas ett lämpligt antal avskilda platser med valskär-
mar där väljarna kan rösta utan insyn4. Där ska väljarna – bakom en 
valskärm – göra i ordning sina röster genom att valsedlarna läggs i 
valkuvert som försluts och därefter lämna valkuverten till röstmot-
tagarna som efter kontroll lägger valkuverten i valurnan om röst-
ningen sker i en vallokal5. Det är i första hand fråga om en föreskrift 
av ordningskaraktär som ett led i att trygga genomförandet av fria och 
hemliga val. Om väljaren själv inte har något intresse av att skydda sin 
valhemlighet kan röstmottagarna inte vägra ta emot väljarens val-
kuvert av detta skäl. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill 

3 3 kap. 1 § regeringsformen. 
4 8 kap. 1 § vallagen. 
5 7 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 7 § vallagen. 
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denna ska också rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna 
ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Blir det sådan 
oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt av-
brytas6. 

För att möjliggöra för väljare att få tillgång till valsedlar ska det i 
anslutning till en val- eller röstningslokal ordnas en lämplig plats där 
valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats 
i stället ordnas inne i lokalen. Normalt sett är det fråga om ett bord, 
ibland med valsedelställ, där valsedlarna läggs ut. Sedan den 1 januari 
2019 gäller också att platsen ska vara avskärmad. Från denna plats 
kan väljaren ta blanka valsedlar (valsedlar med enbart valbeteckning) 
eller valsedlar från ett eller flera partier, s.k. partivalsedlar (valsedlar 
med parti- och valbeteckning) eller s.k. namnvalsedlar (valsedlar med 
parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater). De partier 
som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina valsedlar på platsen7. 
En väljare kan också ta med sig och använda valsedlar som han eller 
hon fått tillgång till på annat sätt, till exempel genom partiernas ut-
skick av valsedlar eller att väljaren själv får tag på valsedlarna i någon 
valstuga eller av någon valsedelsutdelare utanför val- eller röstnings-
lokalen. 

Nu redovisade bestämmelser om hur valsedlar ska göras tillgäng-
liga för väljare riktar sig till kommunernas valnämnder8 och till svenska 
utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning. Det är röstmot-
tagarna som ska hålla ordning bland valsedlarna9. 

8.2.1 Delat ansvar mellan valadministrationen och partierna 

Ansvaret för väljarnas tillgång till valsedlar i val- och röstningslokaler 
delas mellan valadministrationen och partierna. Valadministrationen 
ansvarar för att väljarna har tillgång till blanka valsedlar i samtliga 
val- och röstningslokaler under hela tiden som röstmottagningen på-
går. Valadministrationen ansvarar vidare för att väljarna i samtliga val-
och röstningslokaler också har tillgång till partivalsedlar för de par-
tier som fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet i något av de 

6 8 kap. 4 § vallagen. 
7 8 kap. 2 § vallagen. 
8 Prop. 2004/05:163 s. 121 och prop. 2013/14:124 s. 53. 
9 8 kap. 4 § vallagen. 
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två senaste riksdagsvalen eller som är representerade i aktuellt region-
eller kommunfullmäktige och begär10 det av valadministrationen. 

Valadministrationen ansvarar därutöver för att väljarna i samtliga 
val- och röstningslokaler vid val till Europaparlamentet har tillgång till 
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till 
Europaparlamentet har får mer än 1 procent av rösterna i hela landet. 
För det fall ett sådant parti vid val till Europaparlamentet går fram 
med en enda namnvalsedel för hela landet ska väljarna i stället ha till-
gång till sådana valsedlar om partiet begär det av valadministrationen11. 

Sammanfattningsvis ansvarar valadministrationen för att allt det 
valmaterial som åligger administrationen att tillhandahålla – blanka 
valsedlar, partivalsedlar för de s.k. 1-procentpartierna och undantags-
vis namnvalsedlar i val till Europaparlamentet för de 1-procentpartier 
som går fram med en enda namnvalsedel – finns på plats och röst-
mottagarna ansvarar för kontrollen av att dessa valsedlar också finns 
utlagda under hela tiden röstmottagningen pågår. I övrigt svarar par-
tierna själva för tillhandahållandet och utläggningen av sina namn-
valsedlar. 

8.2.2 Presentationen av valsedlar 

Frågan om presentationen av valsedlar har varit föremål för JO:s pröv-
ning12. Utöver kravet på att platsen i fråga ska vara lämplig, och från 
och med den 1 januari 2019 avskärmad, innehåller vallagen inte några 
närmare bestämmelser om hur valsedlarna ska presenteras eller ord-
nas. Det är kommunernas valnämnder som beslutar om ordningen 
bland valsedlarna och hur sedlarna ska placeras, till exempel i särskilda 
valsedelställ eller på annat sätt. 

När det gäller JO:s prövning hade en valnämnd gett uttryck för 
att valsedlar från s.k. 1-procentpartier och övriga partier skulle läggas 
ut på olika sätt. Detta kritiserades av JO som anförde att bestämmel-
serna om hur val förrättas utgör demokratins grundläggande spelregler 
och att även smärre avvikelser som riskerar att störa de röstandes fria 
och självständiga val måste tas på allvar. Enligt Valmyndighetens re-

10 6 kap. 7 § vallagen. 
11 Se föregående not. 
12 Se JO 2012/13 s. 487 (Änr 5409-2010). 
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kommendationer13 ska också valsedlarna tillhandahållas på ett likfor-
migt sätt, på en och samma plats, och vara placerade i bokstavsordning. 

8.2.3 Slutsatser 

Sedan den 1 januari 2019 ställs också krav på att den plats i, eller i 
anslutning till, en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut, ska 
vara avskärmad från insyn från andra väljare. I övrigt är bestämmel-
sen om utläggning av valsedlar oförändrade. Det innebär att valadmi-
nistrationens ansvar för tillhandahållandet och utläggningen av val-
sedlar i val- och röstningslokaler är detsamma som tidigare, liksom 
ansvaret för att upprätthålla ordningen bland valsedlarna och att ha 
uppsikt över väljarnas sätt att agera i anslutning till valsedelställen. 
De partier som deltar i valen ska också fortsättningsvis kunna lägga 
ut sina namnvalsedlar på dessa platser. 

8.3 Förarbeten 

Frågan om en översyn av hur valsedlar görs tillgängliga i anslutning 
till val- och röstningslokaler väcktes efter de allmänna valen 2014 
sedan internationella valobservatörer hade ifrågasatt om inte det 
svenska systemet för tillhandahållandet av valsedlar kan innebära en 
risk för yttre påverkan genom att personer i lokalen kan se vilka val-
sedlar en väljare tar. Det framhölls även att väljare kan uppleva ett 
visst obehag av att behöva ta valsedlar när andra tittar på och att det 
kan kännas onödigt omständligt och resursslösande att behöva förse 
sig med valsedlar från flera partier när man vet vilket man ska rösta 
på. Liknande frågor väcktes också av Europeiska kommissionen. I en 
skrivelse till kommissionen framhöll regeringen med hänvisning till 
Valprövningsnämndens beslut 1994:30 och 2014:52 att de svenska 
reglerna tillgodoser kraven om hemlig röstning vid val men att det 
kunde finnas skäl att se över om det svenska förfarandet ytterligare 
kunde förbättras. Mot denna bakgrund gavs 2015 års vallagsutredning 
i uppdrag att närmare utreda hur skyddet för den enskilda väljaren 
mot yttre påverkan vid röstningen ytterligare kunde förstärkas inom 
ramen för det nuvarande valsedelsystemet. 

13 Valmyndighetens ställningstagande från den 24 april 2020, dnr 2 00 62-20/98221. 
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8.3.1 2015 års vallagsutredning (SOU 2016:71) 

2015 års vallagsutredning övervägde fyra alternativ: 

• Valsedlarna ska hållas avgränsade med skärmar. 

• Valsedlarna ska placeras i ett separat rum. 

• Väljaren ska själv skriva ut den aktuella valsedeln. 

• Valsedlarna ska finnas innanför valskärmen. 

Tankarna på att stärka principen om fria och hemliga val genom att 
avskärma valsedlarna eller att placera dem i ett eget rum förkastades 
av utredningen. Skälen var flera. Det skulle till en början innebära be-
gränsningar för valadministrationens möjligheter att inte bara välja 
en lämplig plats för valsedlarna utan också lämpliga val- och röst-
ningslokaler. Men mer problematiskt var det enligt utredningens be-
dömning hur en avskärmning av valsedelsstället skulle komma att 
påverka väljargenomflödet vid röstmottagningen. Det skulle föra med 
sig att röstmottagarna måste genomföra tätare kontrollerar av ord-
ningen bland valsedlarna, kanske till och med efter varje väljare och 
det skulle också kräva fler röstmottagare i röstmottagningen. Risken 
för köbildning inte bara till valsedlarna utan också till valskärmarna 
skulle öka. Nu nämnda nackdelar uppvägdes inte av fördelarna, en-
ligt utredningens bedömning. 

Utredningen förkastade även tankarna på att stärka principen om 
fria och hemliga val genom att väljaren själv skriver ut den aktuella 
valsedeln. Riskerna för teknikfel och handhavandefel bedömdes även 
här som alltför stora av utredningen för att kunna uppvägas av för-
delarna. 

Valsedlarna innanför valskärmen 

Utredningen stannade i stället för att valsedlarna skulle tillhanda-
hållas innanför valskärmarna i val- och röstningslokalerna, men i en 
ny form av ”valbås”, där valsedlarna skulle placeras genom valnämn-
dens försorg och att kommunerna skulle ansvara för upphandlingen 
av nya valbås. Skulle valsedlarna placeras innanför valskärmen skulle 
väljarna kunna ta den valsedel de vill helt utan insyn eller påverkan i 
direkt samband med att den egentliga valhandlingen utförs. En sådan 
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lösning skulle, enligt utredningen, åtgärda många av de problem som 
förekommit vid senare års val, särskilt vad gällde s.k. familjeröstning 
eller liknande påverkan från närstående. 

Vidare skulle denna lösning betyda att väljaren endast behövde 
passera valskärmen innan rösten lämnas till röstmottagarna, dvs. utan 
att behöva ta sig till ytterligare en plats för att hämta valsedlarna, 
vilket skulle vara positivt för flödet av väljare genom röstmottagnings-
stället. Ytterligare en fördel, enligt utredningens bedömning, var att 
det troligtvis skulle krävas färre valsedlar än i dag. Den förordade lös-
ningen ställer inte heller några särskilda kunskapskrav på väljaren och 
tar därmed god hänsyn till alla väljares olika bakgrund och förmåga. 
Över huvud taget stärks skyddet för valhemligheten och de fria valen 
med en sådan lösning och skulle, enligt utredningen, vara en tydlig 
signal från lagstiftaren att valhemligheten ska omgärdas av ett starkt 
skydd. 

Med denna lösning är väljaren, enligt utredningen, också garan-
terad att få vara i fred vid själva valhandlingen. Inslaget av eget ansvar 
för väljaren att skydda sin valhemlighet skulle därmed minska. Det 
skulle vidare innebära att det allmänna erbjuder ett mycket starkt skydd 
för valhemligheten på ett sätt som är enkelt för väljaren att tillämpa. 

Lösningen ställde dock, enligt utredningen, krav på andra slags 
valskärmar än de som används i dag. Det stora antalet valsedlar gör 
att det behövs större valskärmar. Som ett gott exempel pekade ut-
redningen på de valskärmar med tre täckta sidor, med ett draperi som 
kan dras för bakom väljaren och med utrymme för valsedlar som an-
vänds i Norge. Med en sådan utformning kunde, enligt utredningen, 
skärmarna placeras utan problem i rad bredvid varandra, vilket skulle 
underlätta för valadministrationen vid val av röstmottagningsställen. 

Liksom varianten med avgränsade skärmar runt valsedelställen 
skulle röstmottagarna behöva kontrollera och i förekommande fall 
sätta valsedlarna i ordning eller komplettera dem med viss regelbun-
denhet. Valsedelskontrollen blir dock, enligt utredningen, så mycket 
viktigare i detta fall eftersom röstmottagarna inte kan hålla löpande 
uppsikt över valsedlarna om de placeras innanför valskärmen. Ur 
effektivitetssynpunkt är detta en nackdel. Men med en placering av 
valskärmarna i rad skulle även de röstmottagare som tar emot rös-
terna också kunna utöva en viss kontroll över ordningen vid valskär-
marna. Enligt utredningens bedömning skulle lösningen kräva ytter-
ligare två röstmottagaren per röstmottagningsställe. 
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En placering av valsedlarna i val- eller röstningslokalen och inte 
utanför lokalen bedömdes enligt utredningen även ha en avhållande 
effekt för oegentligheter. Enligt utredningens bedömning torde lös-
ningen i vart fall inte öka risken för sabotage. 

Utredningen slog därefter fast att väljarna och deras rätt till val-
hemlighet måste stå i fokus vid bedömningen av den bästa lösningen. 
Då något tungt vägande skäl att välja något av de tre andra alterna-
tiven som ger ett mindre skydd för valhemligheten eller som är mer 
komplicerade inte hade kommit fram, förordade utredningen, att val-
sedlarna skulle tillhandahållas väljarna innanför valskärmen för att 
stärka skyddet för valhemligheten. 

Kostnader 

Enligt utredningens beräkningar ställde den föreslagna lösningen krav 
på investeringar på omkring 254 miljoner kronor för inköp av sam-
manlagt drygt 42 000 nya valbås, i princip en engångskostnad. Där-
utöver medförde förslaget enligt utredningen att det behövdes ytter-
ligare två röstmottagare i varje vallokal och röstningslokal för att 
hålla ordning och bistå vid röstningen. Utredningen uppskattade den 
extra kostnaden för röstmottagare i valen till 109 miljoner kronor 
(2016 års kostnadsläge). Utöver detta bedömde utredningen att för-
slaget medförde vissa kostnadsökningar på grund av behov av utbild-
ningsinsatser, behov av att genomföra en upphandling och ökade lokal-
och lagerkostnader. Sammantaget 363 miljoner kronor 

Kostnaderna för alternativet ”en avskärmning av valsedlarna” upp-
skattades av utredningen till 16 miljoner kronor för skärmarna och 
109 miljoner kronor för ytterligare röstmottagare. Sammantaget 
125 miljoner kronor. 

Remissvaren över utredningens förslag 

Majoriteten av de remissinstanser som yttrade sig över förslaget var 
kritiska. Det stora flertalet av dessa remissinstanser, bland andra Val-
prövningsnämnden, Valmyndigheten, Kammarrätten i Göteborg, Läns-
styrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Jönköping, Länsstyrelsen i Skåne, 
Lunds universitet, Stockholms universitet, Västmanlands läns lands-
ting, Västra Götalands läns landsting, kommunerna och Sveriges Kom-
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muner och Landsting, betonade bland annat att risken för sabotage 
ökar markant med ett insynsskyddat valbås och därmed också risken 
för omval. Den ökade risken för sabotage skulle också föranleda att 
valbåsen måste kontrolleras mellan väljare, vilket ökar risken för kö-
bildning och därmed för att valdeltagandet minskar. Flera av dessa 
remissinstanser framförde att en sådan kontroll, tillsammans med kö-
bildning, innebär att fler röstmottagare behöver rekryteras än vad 
som framgår av utredningens beräkningar. Några remissinstanser, 
bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Borlänge kommun 
och Umeå kommun, ansåg att utredningen inte hade beaktat tillgäng-
lighetsaspekter i tillräcklig stor utsträckning vad gällde utformningen 
av valbåsen och valsedelställen. Andra remissinstanser, bland andra 
Jönköpings kommun och Uppsala kommun, påpekade att större och 
mer otympliga valbås leder till ökade kostnader för transport och lager-
hållning. Några remissinstanser, bland andra Sveriges Kommuner och 
Landsting och Gävle kommun anförde att partierna brukar ha ett 
visst intresse av att kontrollera valsedelställen. Ett stort antal remiss-
instanser ansåg att en central upphandling bör ske ur såväl effektivi-
tets- som kostnadsperspektiv. 

Men det fanns även remissinstanser som var positiva till förslaget, 
bland andra Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för del-
aktighet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Dessa remiss-
instanser ansåg dock att en förutsättning för att förslaget skulle kunna 
genomföras är att åtgärder vidtas för at minska risken för sabotage 
och att de nya valbåsen måste vara tillgängliga för alla. 

Med anledning av de invändningar – bland annat de risker för sabo-
tage och ökad köbildning – som framfördes av remissinstanserna mot 
utredningens förslag tog regeringen ställning för att inte gå vidare 
med förslaget. Regeringen samlade bedömning var att en placering 
av valsedlarna innanför valskärmarna, som föreslagits, inte borde ge-
nomföras. Samtidigt konstaterade regeringen att det fanns anledning 
att fortsatt överväga hur skyddet för enskilda väljare mot yttre på-
verkan vid röstning kan stärkas ytterligare14. 

14 Prop. 2017/18:38 s. 69–73. 
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8.3.2 Departementspromemorian Stärkt skydd 
för valhemligheten 

Inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet) har promemorian 
Stärkt skydd för valhemligheten (dnr Ju2018/008247L6) utarbetats. 
Promemorian innehåller ytterligare överväganden och förslag i för-
hållande till de förslag om stärkt skydd för valhemligheten som läm-
nades av 2015 års vallagsutredning. 

I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslogs 
i promemorian ändringar i vallagen som innebär krav på att det i eller 
i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning 
ska ordnas en avskärmad plats där valsedlarna kan läggas ut. För att 
kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att valsedelstället effek-
tivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina 
valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats 
inte kan anordnas i anslutning till en val- eller röstningslokal får den 
i stället ordnas inne i lokalen. 

I promemorian konstaterades att kravet på avskärmning skulle 
kunna tillgodoses av kommunerna utan att det ställdes krav på om-
fattande investeringar i teknisk eller annan kostsam utrustning. Det 
ställda kravet tillgodosåg dessutom en viss flexibilitet vid utformningen 
av avskärmningarna vilket bedömdes som angeläget med tanke på 
förutsättningarna för placeringen av valsedelsbord och valsedelställ 
och möjligheten för kontroll av ordningen bland valsedlarna. Genom 
att inte i detalj reglera avskärmningens utformning tillgodosågs även 
det grundlagsstadgade kravet att en begränsning i den kommunala 
självstyrelsen inte bör sträcka sig längre än vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som den avser att tillgodose. 

Kostnader 

Enligt promemorian var det svårt att förutse de kostnader som kunde 
uppkomma för inköp av lämpligt avskärmningsmaterial i varje val- och 
röstningslokal. Med utgångpunkt i de uppskattningar som 2015 års 
vallagsutredning gjorde för alternativet med avskärmningar bedömde 
promemorian kostnaden till mellan 1 000 och 2 000 kronor per röst-
mottagningsställe. Med utgångpunkt från att det i varje val i hela lan-
det finns omkring 7 800 lokaler för röstmottagning i kommunerna 
och omkring 250 utlandsmyndigheter beräknades kostnaden för 
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kommunerna till omkring 16 500 000 kronor. Kostnaden för att ha 
ytterligare en röstmottagare under valdagen beräknades till omkring 
15 000 000 kronor (2 600 kronor × 5 800 valdistrikt). För utlands-
myndigheterna bedömdes kostnaden för avskärmningarna uppgå till 
omkring 500 000 kronor (250 myndigheter × 2 000 kronor). Samman-
taget 32 miljoner kronor. 

Remissvaren över promemorians förslag 

Förslaget i promemorian har överlag tagits emot positivt av remiss-
instanserna. Majoriteten av de remissinstanser som yttrade sig, bland 
andra Valprövningsnämnden, flertalet länsstyrelser, Göteborgs univer-
sitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, en majoritet av kom-
munerna och Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrkte eller hade 
inte några invändningar mot promemorians förslag. Några remiss-
instanser, bland andra Kammarrätten i Göteborg, Valmyndigheten och 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Göteborgs 
kommun och Vännäs kommun avstyrkte eller hade invändningar mot 
promemorians förslag. Flera av dem lyfte i sina remissvar fram ett 
antal risker som de såg med förslaget, bland annat att röstmottagar-
nas möjlighet att upprätthålla ordningen bland valsedlarna och mot-
verka sabotage riskerar att försvåras om kravet på avskärmning genom-
förs. 

Gävle kommun anförde att avskärmningen av valsedelstället inte 
ger ett fullständigt skydd för valhemligheten och att en väljare därför 
riskerar att invaggas i en falsk trygghet genom åtgärden, eftersom andra 
väljare kunde komma att se de valsedlar som väljaren håller i handen 
när han eller hon går från den platsen till valskärmen. 

Valmyndigheten och Eskilstuna kommun menade att kravet på av-
skärmning kan föra med sig att röstmottagarna måste genomföra tätare 
kontroller och att väljare av den anledningen kan uppleva att röst-
mottagarna får kännedom om vilka valsedlar som tas från valsedel-
stället. 

Sveriges Kommuner och Regioner och Eskilstuna kommun pekade 
på att förslaget kommer att begränsa partiföreträdarnas möjlighet att 
kontrollera att partiets valsedlar tillhandahålls. 

Några remissinstanser, däribland Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Göteborgs kommun och Tierps kommun, framhöll att förslaget kom-
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mer att medföra en ökad köbildning, särskilt där röstningslokalen inte 
är fullt ändamålsenlig för en avskärmning. 

8.3.3 Propositionen Stärkt skydd för valhemligheten 

Regeringen ställde sig bakom promemorians förslag. Promemorians 
förslag att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstnings-
lokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra 
väljare infördes i vallagen (prop. 2017/18:286, bet. 2018/19:KU12, 
rskr. 2018/19.35). 

Till bemötande av de invändningar och anmärkningar som remiss-
instanserna hade anfört mot promemorians förslag uttalade reger-
ingen följande. 

En ordning med avskärmning var, enligt regeringen, inte lika käns-
lig när det gäller risken för sabotage och oordning bland valsedlarna 
som till exempel en lösning, som 2015 års valutredning föreslog, som 
innebär att valsedlarna läggs ut bakom varje valskärm på ett röstmot-
tagningsställe. Det krav som i dag finns på att den plats där valsedlar 
kan läggas ut ska vara lämplig gav, enligt regeringens mening, utrymme 
för ett visst mått av anpassning av avskärmningen i förhållande till 
val- och röstningslokalernas skiftande utformning. Ett krav på att plat-
sen ska vara avskärmad borde vidare kunna tillämpas med utgångs-
punkt i det huvudsakliga syftet med regleringen, som är att skydda 
valhemligheten främst genom att motverka att väljare blir eller upp-
lever sig övervakade av andra väljare i samband med att de tar sina val-
sedlar. Röstmottagarna bör således även fortsatt ges tillräckliga möj-
ligheter att kontrollera ordningen bland valsedlar i syfte att motverka 
bland annat sådant sabotage som sker genom att väljare ersätter val-
sedlar av en viss typ med sedlar av en annan typ eller blandar samman 
och plockar bort vissa valsedlar. Enligt regeringens bedömning kunde 
kravet på avskärmning till och med bidra till att röstmottagarna gavs 
bättre förutsättningar än i dag att upprätthålla ordningen bland val-
sedlarna, eftersom antalet väljare och offentliga funktionärer som uppe-
håller sig samtidigt vid valsedelstället förutses minska genom förslaget. 

Även om avskärmningen, enligt regeringen, inte gav ett fullstän-
digt skydd för valhemligheten och det ytterst är det allmännas ansvar 
att tillgodose väljarens behov av skydd för valhemligheten, finns det 
inslag av eget ansvar för väljarna. Allmänt sett fanns det, enligt reger-
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ingens mening, goda möjligheter för varje väljare som ville dölja vilka 
valsedlar han eller hon tagit att enkelt göra det under passagen genom 
lokalen till valskärmen. 

Att röstmottagarna befinner sig i anslutning till valsedelstället i 
syfte att upprätthålla ordningen och motverka sabotage var enligt reger-
ingen ofrånkomligt. Det kunde därför inte uteslutas att kravet på 
avskärmning kunde få till följd att röstmottagare måste genomföra 
tätare kontroller eller att valnämnderna måste ändra sina rutiner för 
hur kontrollerna ska genomföras Enligt regeringen var det av vikt att 
en väljare inte bara i förhållande till andra väljare utan också i för-
hållande till de offentliga funktionärerna i en val- eller röstningslokal 
upplevde att hans eller hennes valhemlighet var tryggad. Regeringen 
förutsatte att röstmottagarnas kontroll – även med ett krav på av-
skärmning – skedde med respekt för väljarnas integritet och i så stor 
utsträckning som möjligt lämnade väljaren att i lugn och ro välja sina 
valsedlar. 

Kravet på avskärmning hade inte som syfte att begränsa partiföre-
trädarnas möjligheter att kontrollera att partiets valsedlar tillhanda-
hölls. De partier som deltar i valen ska även fortsättningsvis kunna 
lägga ut sina valsedlar på platsen. En ordning med avskärmning kunde 
dock, enligt regeringens bedömning, leda till en liten begränsning av 
partiföreträdarnas möjligheter att kontrollera att partiets valsedlar till-
handahölls. Enligt regeringen var en tänkbar åtgärd för att säkerställa 
detta att låta partiföreträdarna genomföra kontroller under tider när 
det inte uppehöll sig lika många väljare i lokalen eller när det annars 
bedömdes som lämpligt att göra avbrott i genomströmningen av väljare. 

Enligt regeringens bedömning fanns det inte heller anledning att 
anta att den föreslagna regleringen skulle leda till några beaktans-
värda problem med köbildning eller sammanhängande risker för ett 
lägre valdeltagande som några remissinstanser gett utryck för. Det 
fanns en möjlighet till anpassning av avskärmningen i förhållande till 
val- och röstningslokalernas skiftande utformning för att möjliggöra 
en stor genomströmning av väljare. Det fanns inget i förslaget som 
hindrade en valnämnd från att vid behov ordna flera sådana avskärm-
ningar i eller i anslutning till en val- eller röstningslokal. 

Regeringens samlade bedömning var att det gick att utforma en 
avskärmning av valsedelstället på ett sådant sätt, som föreslagits i pro-
memorian, att skyddet för valhemligheten effektivt stärktes samtidigt 
som det gavs rimligt goda förutsättningar för röstmottagarna att full-
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göra sitt ansvar att upprätthålla ordning bland valsedlarna och kunna 
hålla uppsikt över väljarnas sätt att agera i anslutning till valsedelstället. 

8.3.4 Konstitutionsutskottets ställningstagande 

Konstitutionsutskottet uttalade följande i samband med beredningen 
av regeringens proposition (bet. 2018/19:12 s. 10 f). 

Utskottet anser att det är viktigt att det finns ett stort förtroende för 
valsystemet både bland väljarna och hos de politiska partierna. En grund-
läggande förutsättning är att valen är fria och hemliga. Som framgår av 
propositionen har det framförts invändningar mot det nuvarande syste-
met som hänger samman med att väljare i vissa fall haft negativa upp-
levelser av röstningen. De har känt obehag i form av en upplevd risk för 
att valhemligheten kan röjas i samband med röstningen, bl.a. genom att 
den plats där valsedlarna finns utlagda inte skyddas mot insyn. 

Mot den bakgrunden välkomnar utskottet regeringens förslag till änd-
ringar i vallagen som syftar till att stärka valhemligheten. Utskottet för-
utsätter att man, med utgångspunkt från de krav som redan i dag finns i 
vallagen om att den plats där valsedlar kan läggas ut ska vara lämplig, ut-
formar avskärmningar på ett sådant sätt att risken för oordning eller sabo-
tage minimeras. Utskottet förutsätter också att regeringen noga följer till-
lämpningen av de nya reglerna. 

8.4 Rapporter 

8.4.1 Valmyndighetens rapport efter EU-valet 2019 

Efter varje avslutat val publicerar Valmyndigheten en rapport som 
samlar iakttagelser och erfarenheter i syfte att belysa områden inom 
vilka myndigheten bedömer att lagstiftningen eller rutinerna för 
genomförandet av val behöver förbättras. Några områden har belysts 
återkommande i dessa rapporter, bland annat valsedelsystemets ut-
formning. Myndigheten har sedan 2006 efter varje val efterfrågat en 
översyn av valsedelsystemet i sin helhet med sikte på ett förenklat 
och förbättrat system. Enligt myndigheten är hanteringen av valsed-
lar omfattande och rymmer en rad problem för såväl väljarna som 
valadministrationen. Väljarna har svårt att förstå skillnaden mellan 
olika valsedlar och hur de ska användas, och för administrationen 
innebär den stora mängden valsedlar logistiska utmaningar och svårig-
heter att hålla ordning i valsedelställen. Enligt myndighetens bedöm-
ning utgör den stora mängden valsedlar grundproblemet i admini-

104 



       

 

         
    

         
        

         
  

   
      

     
    

      
      

            
           

    
       

     
         

       
          

   

     
        

    
    

        
          

          
        

 

      
       

         
 

     

SOU 2021:7 Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

strationen och att en förändring av valsedelsystemet är den enskilt 
viktigaste förbättringsåtgärden när det gäller valen. 

I rapporten efter EU-valet 2019 lämnas en beskrivning av Valmyn-
dighetens iakttagelser och erfarenheter från genomförandet av den 
nya bestämmelsen om att alla val- och röstningslokaler ska ha en av-
skärmad plats där valsedlarna läggs ut. 

Enligt myndighetens bedömning fungerade avskärmningarna väl 
vid EU-valet både ur väljarnas och valnämndernas perspektiv. Sam-
tidigt uttryckte kommunerna oro inför hur avskärmningarna kan 
komma att fungera i de kommande allmänna valen 2022, då tre val 
ska genomföras samtidigt, vilket innebär en betydligt större mängd 
valsedlar, fler valsedelställ och ett högre valdeltagande jämfört med 
EU-valet, i vissa fall mer än en fördubbling av antalet röstande. Redan 
i det aktuella EU-valet förekom problem med köer och svårigheter att 
rymma avskärmningarna i befintliga val- och röstningslokaler, och 
kommunerna befarar att problemen kan komma att bli än svårare vid 
kommande val. Kommunerna har redan i dag problem med att hitta 
tillräckligt stora lokaler som uppfyller vallagens krav på tillgänglighet. 
Valmyndighetens slutsats var att grundproblemet är den stora mäng-
den valsedlar och att behovet av ett nytt valsedelsystem kvarstår. 

8.4.2 Riksrevisionens granskningsrapport om valförfarandet 

Riksrevisionen har granskat regeringens och de statliga valmyndig-
heternas arbete med att genomföra val. Resultatet av granskningen 
har redovisats i rapporten Valförfarandet – valhemlighet, träffsäker-
het och godtagbar tid (RiR 2019:35). Granskningen har bland annat 
genomförts med hjälp av en väljarundersökning och platsbesök i val-
lokaler15 i samband med valet till Europaparlamentet 2019 – efter att 
den nya ordningen med avskärmningar av valsedlarna hade införts – 
samt enkätsvar från kontaktpersoner vid kommuner och länsstyrelser. 

Riksrevisionens slutsatser 

Riksrevisionens slutsats utifrån såväl resultaten från väljarundersök-
ningen som kommunernas enkätsvar är att valhemligheten är ända-
målsenligt skyddad i vallokalerna. Olika typer av avskärmningar tycks 

15 Endast vallokaler, inga lokaler för förtidsröstning. 
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utifrån väljarnas perspektiv ha fungerat olika bra beroende på vilken 
utformning som valts av valnämnderna. 

Riksrevisionen lyfter också fram en del problem som framförts 
av kommunerna med anledning av de nya avskärmningarna. Bland 
annat förekom att väljare gjorde i ordning sina röster vid de avskär-
made valsedelställen i stället för bakom valskärmarna. Detta förekom 
i 90 procent av kommunerna, i 50 procent i hög eller ganska hög ut-
sträckning. Det förekom även att väljare dröjde sig kvar länge vid 
valsedelställen, vilket orsakade köbildning. Avskärmningarna försvå-
rade också röstmottagarnas arbete med att ha uppsyn över valsedel-
ställen och förhindra sabotage bland valsedlarna. Enligt Riksrevisio-
nen tyder resultatet av undersökningen på att det finns överhängande 
risk för att köerna kan bli långa och mer vanligt förekommande i 
kommande val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige då an-
talet väljare och valsedlar förväntas vara större än vid valet till Europa-
parlamentet. 

Riksrevisionens bedömning är att kommunernas arbete med att 
skydda valhemligheten i vallokalen skulle underlättas om en ordnad 
samverkan mellan valnämnderna utvecklades. Ett alternativ skulle, 
enligt Riksrevisionen, kunna vara att ge Valmyndigheten möjlighet 
att föreskriva hur vallagens bestämmelser bör tolkas och genomföras. 

Vidare menade Riksrevisionen att ett antal av de problem som 
iakttagits i val- och röstningslokalerna sannolikt skulle kunna und-
vikas genom ett annat system för valsedlar. Problemen med köer, 
svårigheter att hålla ordning bland valsedlar och förhindra sabotage 
kan enligt Riksrevisionen mer eller mindre kopplas direkt till det nu-
varande valsedelsystemet. Riksrevisionen har dock inte analyserat 
det i sin helhet. För att avgöra hur ett alternativt valsedelsystem skulle 
kunna utformas och analysera konsekvenserna av en sådan föränd-
ring fullt ut skulle frågan enligt Riksrevisionen behöva utredas vidare. 

Riksrevisionens rekommendationer 

• Ge Valmyndigheten i uppdrag att bereda möjlighet för samverkan 
mellan Valmyndigheten, länsstyrelserna och valnämnderna. 

• Se över Valmyndighetens roll och ansvar; särskilt frågan om Val-
myndigheten ska ges möjlighet att meddela riktlinjer till länssty-
relser och valnämnder. 
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• Ta initiativ till en bredare översyn av valsedelsystemet i syfte att 
avgöra hur ett alternativt valsedelsystem skulle kunna utformas 
inför kommande val. 

Regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser 

Regeringen delade Riksrevisionens uppfattning om att det finns ut-
rymme för förbättringar i arbetet och att det i det sammanhanget, 
särskilt i fråga om problemet med köer, finns anledning att under-
stryka vikten av att valadministrationen på lokal nivå noga planerar 
för detta i kommande val. 

Regeringen delade dock inte Riksrevisionens uppfattning att det 
finns tillräckliga skäl för att göra en bred översyn av valsedelsystemet 
för att bedöma hur ett alternativt valsedelsystem skulle kunna ut-
formas i framtiden. Som skäl angavs att det svenska valsystemet byg-
ger på långvariga traditioner, det är ett system som väljarna och de 
politiska partierna känner igen, vilket är viktigt att värna. Det har 
anpassats till de behov som finns för att tillgodose partiernas önske-
mål om att kunna göra det tydligt för väljare vilka kandidater som 
ställer upp i valet, för att ge utrymme att utforma olika listtyper för 
olika väljargrupper och för att kunna göra personvalet mer tillgäng-
ligt och jämlikt för alla kandidater och väljare. Formerna för hur valet 
med olika valsedlar går till påverkar också i vilken ordning ersättare 
utses efter en avgången ledamot, s.k. listtrohet. Det finns vidare en 
långvarig tradition av att inte göra några betydande förändringar av 
valsystemet utan en bred parlamentarisk förankring. 

Regeringen ifrågasatte inte att utformningen av regleringen om 
valsedlar har en inverkan på förutsättningarna i arbetet med att säker-
ställa valhemligheten, men ansågs inte att det fanns tillräckliga skäl 
för att ta initiativ till en bredare översyn av valsedelsystemet. Det fanns 
däremot anledning, enligt regeringen, att utreda behovet av mindre 
förändringar inom ramen för det nuvarande systemet i syfte att 
säkerställa bättre villkor för att effektivt kunna motverka risken för 
manipulationer i val (se våra direktiv, bilaga 1). 
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8.5 Utredningens undersökningar 

8.5.1 Utredningens kommunenkät 

Av den kommunenkät som utredningen genomfört utgjorde mer-
parten av innehållet frågor som på olika sätt var förknippade med 
avskärmningarna av valsedlar. Nedan återges en sammanfattning av 
resultatet i de delar som berör avskärmningarna av valsedlar. Resultat-
rapporten, liksom enkäten i sin helhet, återfinns i bilaga 2. 

Avskärmningarnas påverkan på användningen 
av val- och röstningslokaler 

Av de kommuner som besvarade enkäten var det 64 procent (144 kom-
muner) som bedömde att de vid de kommande allmänna valen 2022 
kunde använda samma vallokaler som vid 2019 års val till Europaparla-
mentet, med hänsyn till valsedelsavskärmningarna. Av de 36 procent 
som uppgav att de inte kunde använda samma vallokaler var den 
vanligaste orsaken att de ansågs vara för små, både vad gäller utrym-
met som behövs för avskärmningarna och för att åstadkomma en 
möblering som fungerar för ett bra röstningsflöde. Gällande röst-
ningslokalerna angav 63 procent (143 kommuner) att de kunde an-
vända samma lokaler. De huvudsakliga skälen till att 2019 års röstnings-
lokaler inte kunde användas var desamma som för vallokalerna. 

På frågan om valnämnderna behöver minska antalet röstningsloka-
ler inför 2022 års val svarade 78 procent (176 kommuner) att det inte 
behövs med anledning av avskärmningarna. 17 procent (38 kommuner) 
svarade att de inte vet om det behövs. 

Några kommuner (12) angav att de behöver minska antalet röst-
ningslokaler inför 2022 års val med anledning av avskärmningarna. 
Antalet lokaler som minskningen omfattade var i genomsnitt 9 för 
dessa kommuner, med en spridning mellan 2 och 40. Av de kommu-
ner som uppgav störst minskning utgörs dessa av storstäder och stor-
stadsnära kommuner, som sett till hela landet har en stor mängd för-
tidsröstande. 
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Behovet av avskärmningar och dess utformning 

Av enkätsvaren framkom att 72 procent (163 kommuner) bedömer 
att de kan använda samma typ av avskärmningar vid 2022 års allmänna 
val som användes vid 2019 års val till Europaparlamentet. På frågan 
om det finns behov av att skaffa fler avskärmningar inför valen 2022 
svarade 72 procent av kommunerna ja. 

Enkäten ställde vidare en flersvarsfråga om vad som skulle under-
lätta för valnämndernas planering av lokaler och utrymmen med an-
ledning av avskärmningarna. Det alternativ som flest kommuner an-
gav (85 procent, 192 kommuner) var ett antal centralt framtagna 
typer av avskärmningar att välja mellan och därefter centrala rikt-
linjer för utformning och placering av avskärmningarna (54 procent, 
121 kommuner). Av dem som svarade att de behövde någonting annat 
i planeringen angavs sådant som förknippades med valsedlar och 
systemet kring dessa. 

På frågan vad kommunerna tyckte om möjligheten att placera 
avskärmningen av valsedlar direkt intill en valskärm för att skapa en 
”röstningsstation” angav hälften att de tyckte detta var bra, och hälf-
ten att det var en dålig lösning. Vad som ansågs vara bra respektive 
dåligt fick anges som fria svar. De som tyckte det var en bra lösning 
(125 fria svar) angav, till exempel, att det skulle bli tryggare och tyd-
ligare för väljaren, att valhemligheten skyddades bättre, mindre kö-
bildning, att flödet i lokalen skulle underlättas och att det skulle spara 
plats. De som tyckte att det var en dålig lösning (193 fria svar) angav, 
till exempel, att det skulle ta för mycket plats, stoppa upp flödet i 
lokalen, försvåra kontrollen av valsedlar, ge längre köer, ta längre tid 
för varje väljare bakom ”röstningsstationen” och att risken ökar för 
att väljarna gör i ordning sina röster på ett felaktigt sätt. Flera kom-
muner angav både för- och nackdelar, några att lösningen inte var möj-
lig tillsammans med de valskärmar som används hos dem eller att 
lösningen skulle kräva att fler avskärmningar behövde anskaffas. 

Kontroll av ordningen bland valsedlarna 

Valnämnderna fick i en flervalsfråga ange hur ofta de bedömer att 
avskärmningen. Av de svarsalternativ som fanns i enkäten uppgav 
36 röstmottagarna behöver kontrollera ordningen bland valsedlarna 
bakom procent (82 kommuner) att kontroll behöver ske efter varje 
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väljare, 31 procent (69 kommuner) efter var tredje väljare och 22 pro-
cent (50 kommuner) efter var femte väljare. Av dem som angivit andra 
tidsintervaller återfinns kommentarerna ”så ofta som möjligt”, ”var 5:e 
minut” eller ”svårt att bedöma”. Flera kommuner har angivit att de 
både skulle önska – och att det är nödvändigt för att motverka oord-
ning – att kontroll kunde ske efter varje väljare, men att det anses 
som en omöjlighet att hinna med utan att stoppa upp väljarflödet. 

Ansvaret för utläggning av valsedlar 

Gällande erfarenheterna för valnämnderna att lägga ut partiernas 
namnvalsedlar i val- och röstningslokaler angav 55 procent (124 kom-
muner) att ett sådant beslut hade fattats vid de allmänna valen 2018. 
På frågan om vad som fungerade bra angavs, till exempel, färre ”av-
brott” för att fylla på och hålla ordning, bättre ordning och kontroll, 
bra med en enda ansvarig instans och en ökad möjlighet att den be-
stämda ordningen i valsedelsställen kunde upprätthållas. Nackdelarna 
var, till exempel, ökad administration och distribution, att inläm-
ningstiderna inte hölls, svårigheter att hantera mängden valsedlar, 
behov av fler förvarings- eller lagringsutrymmen och otydligt ansvar 
om något partis valsedlar skulle saknas. 

Av synpunkterna framgår att det både fanns kommuner som an-
svarat för distribution och utläggning och kommuner som bara an-
svarat för utläggningen. I de fall där kommunen ansvarat för både 
distribution och utläggning uppgavs särskilt svårigheter med lager-
hållning, inlämningstider och en ökad distribution. Svaren visar vidare 
att kommunernas beslut omfattade olika grupper av partier. I vissa 
kommuner omfattades endast de stora och representerade partierna, 
i andra kommuner omfattades partier som förväntades ta mandat. 
Det fanns även kommuner som ansvarat för utläggning av samtliga 
partiers valsedlar. De sistnämnda kommunerna uppger i större om-
fattning att antalet valsedlar att hantera utgjorde en svårighet. 

På frågan om valnämnden bedömde att det skulle vara möjligt för 
röstmottagarna att inom nuvarande regelverk ansvara för utläggningen 
av samtliga valsedlar vid de allmänna valen 2022 svarade 54 procent 
(122 kommuner) ja och 18 procent (41 kommuner) nej. Av de 28 pro-
cent (64 kommuner) som svarade ”det beror på” uppgavs att det främst 
beror på distributions- och lagringsmöjligheter, ansvarsfördelning, 
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vilka partier som ska omfattas och vilka resurser som tillförs. Även 
risken för överklagande framförs gällande ansvaret om valsedlar inte 
finns på plats i valsedelsstället. 

På frågan vad kommunen anser om att valnämnden får ett lagstad-
gat ansvar för att tillhandahålla och lägga ut samtliga partiers val-
sedlar svarade 28 procent (62 kommuner) bra, 30 procent (67 kom-
muner) dåligt och 43 procent (96 kommuner) att ”det beror på” och 
anger, till exempel, att arbetsbördan kan komma att bli alltför stor, 
att en sista dag behöver finnas för partierna att lämna in valsedlarna, 
alternativt att de skickas centralt till kommunerna, att det finns en 
tydlig ansvarsfördelning och tydliga riktlinjer. Flera kommuner pekar 
på behoven av mer resurser. 

8.5.2 Utredningens fältstudie 

Fältstudien har genomförts i samverkan med Karlstad universitet och 
återges i sin helhet i bilaga 3. Här nedan lämnas en sammanfattning 
av hur studien har genomförts och dess resultat. 

Under fyra dagar, söndag–onsdag den 25–28 oktober 2020, ställ-
des en provisorisk vallokal i ordning i entrén till Stockholms Kultur-
hus vid Sergels torg. Vallokalen utformades i så stor utsträckning som 
möjligt som vid ett vanligt nationellt val: valsedlar, valsedelsbord, val-
kuvert, valskärmar (en för stående, en för sittande väljare), ett bord med 
avprickning i röstlängden samt en valurna. Vallokalen bemannades 
med sex röstmottagare från Stockholms valnämnd. Men vid slump-
mässigt utvalda tider på dagen varierades utformningen av vallokalen 
på tre olika sätt: ett utan avskärmning av valsedlarna (utformning 
nr 1), ett med avskärmning av valsedlarna (utformning nr 2), samt ett 
med avskärmning av valsedlarna i omedelbar anslutning till valskär-
men (utformning nr 3). Under utformning 1 och 2 användes två val-
sedelsbord och två valskärmar. Under utformning 3 användes två val-
sedelsbord som båda var placerade i omedelbar anslutning till var sin 
valskärm. 

Utöver de tre fältstudieledarna bistods studien av sex student-
medarbetare. Tre av dessa rekryterade förbipasserande deltagare (forsk-
ningspersoner) utanför eller i anslutning till Kulturhuset. Budskapet 
för att motivera personer att delta varierade något med handlade i 
huvudsak om att få dem att ”bidra till demokratin”, ”att komma in 
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och rösta som om det vore ett val i dag”, ”att vara med och påverka 
utformningen av framtidens vallokal” eller ”att medverka till en stat-
lig utredning”. En av studentmedarbetarna mätte tiden det tog för 
deltagarna att rösta. Efter att ha röstat fick deltagarna besvara en enkät 
om hur de upplevt att det var att rösta. Vid två tillfällen intervjuades 
röstmottagarna i grupp i syfte att fånga upp deras upplevelser av de 
olika utformningarna. 

Sammanlagt röstade 811 ”väljare” under de fyra dagarna (811 i 
riksdagsvalet, 798 i regionvalet, och 807 i kommunvalet), varav 802 
besvarade enkäten. Urvalet väljare var något mer resursstarkt och 
integrerat i det politiska systemet än befolkningen som helhet, men 
tillräckligt diversifierat för att många olika erfarenheter var represen-
terade. Genomförda variansanalyser med både sociala och politiska 
egenskaper visade inte heller på några systematiska skillnader mellan 
grupperna, varför skillnaderna i upplevelse bedömdes kunna tillskri-
vas skillnaden mellan de tre arrangemangen. 

Vilket arrangemang upplevdes som bäst för valhemligheten? 

De deltagare som röstat i vallokalen med öppna valsedlar (utform-
ning nr 1) upplevde röstningen som minst hemlig. De deltagare som 
röstat med avskärmade valsedlar (utformning nr 2) upplevde röst-
ningen som mer hemlig, och de deltagare som röstat med avskärmade 
valsedlar i omedelbar anslutning till valskärmen (utformning nr 3) 
upplevde röstningen som allra mest hemlig. 

Hur tycker du att vallokalen fungerade för att du skulle kunna 
rösta hemligt (syftar på utformningen av lokalen)? 

Andelen väljare som upplevde vallokalen som mycket bra för att kunna 
rösta hemligt var högst under utformning nr 3, lägre under utform-
ning nr 2 och lägst under utformning nr 1. 
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I vilken utsträckning kunde du välja valsedlar 
utan att andra kunde se vad du valde? 

På denna fråga gavs svar efter en femgradig skala från ”I mycket stor 
utsträckning” (1) till ”I mycket liten utsträckning” (5). 

Bland deltagarna i utformning nr 3 upplevde 64 procent att de i 
mycket stor utsträckning kunde välja valsedlar utan att någon kunde 
se, medan motsvarande siffra för deltagarna i utformning nr 2 var 
52 procent och i utformning nr 1 endast 11 procent. 

Om du jämför med förra riksdagsvalet (2018), hur tycker 
du att det gick att rösta hemligt nu jämfört med då? 

Deltagare i utformning nr 3 upplever störst förbättring jämfört med 
valet 2018, där 28 procent upplevde det som att det gick mycket bättre 
att rösta hemligt nu, medan motsvarande siffror är 19 procent för de 
som deltog i utformning nr 2 och 5 procent för de som deltog i ut-
formning nr 1 (samma system som i valet 2018). 

Hur lång tid tog det att välja valsedlar och gör i ordning sin röst? 

Det tog väljarna i genomsnitt 113 sekunder, inte fullt två minuter, 
att välja valsedlar och göra i ordning sina röster. Något fortare gick 
det att rösta under utformning nr 3 än under nr 2. Men skillnaderna 
mellan de tre utformningarna är i detta avseende mycket små, och 
heller inte statiskt signifikanta. Totalt sett bör man kunna sluta sig 
till att det går ungefär lika fort att rösta oberoende av utformningen. 

Forskarnas slutsatser i sammanfattning 

Det arrangemang som bäst bevarar valhemligheten är utformningen 
nr 3, där både valsedlar och röstning sker bakom en integrerad av-
skärmning. Därefter kommer den sedan 2019 gällande utformningen, 
utformning nr 2, där väljaren tar sina valsedlar bakom en avskärm-
ning och sedan går till en valskärm för att därbakom gör i ordning 
sina röster. Minst hemlig upplevs den gamla utformningen, utform-
ning nr 1, med valsedlarna utplacerade utan avskärmning. Därmed kan 
man även, enligt forskarna, sluta sig till att den lösning som 2015 års 
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vallagsutredning förordade skulle skydda valhemligheten bättre än 
2019 års ordning. 

Både utformning nr 2 och utformning nr 3 krävde en kontinuer-
lig kontroll av ordningen bland valsedlarna i valsedelsställen i princip 
efter varje väljare. Möjligheterna att upprätthålla ordning var, enligt 
röstmottagarnas erfarenheter, oavsett valet av utformning, lika. 

Eftersom köbildning är en funktion av antalet anländande väljare, 
vilket inte kunde kontrolleras i fältundersökningen, gavs i under-
sökningen inga möjligheter att studera risken för köbildning experi-
mentellt. Men den uppmätta tiden det tog att välja valsedlar och gör 
i ordning rösten bakom valskärmen, kan läggas till grund för en upp-
skattning av risken. Och denna tid varierade inte nämnvärt16. Om 
något, gick det lite fortare under utformning nr 3 än under nr 2. 

Andra tänkbara förhållanden som kan ge upphov till köbildning 
– men som inte var föremål för denna fältstudie – är dels benägenhet 
hos väljare att under nuvarande ordning, utformning nr 2, göra i ord-
ning sina röster bakom avskärmningen av valsedlarna, dels antalet av-
skärmningar i eller i anslutning till val- och röstningslokalerna. Fler 
avskärmningar tillåter fler väljare att rösta, samtidigt som risken för 
köbildning minskar. 

8.6 Statistik 

Till belysning av de problem som uppmärksammats i val- och röst-
ningslokaler i samband med det nya kravet på avskärmning av ut-
lagda valsedlar i val- och röstningslokaler redovisas för de allmänna 
valen 2018 och 2019 års EU-val antalet deltagande partier, deltagande 
kandidater med giltig kandidatur, tryckta valsedlar, val- och röstnings-
lokaler, röstmottagare, röstberättigade och valdeltagande. 

16 Tidsåtgången för personröstning ingick inte i mätningen. Tidsåtgången mättes vidare i en 
lokal där både valsedlar och valskärm var placerade, vilket inte är den vanligaste ordningen. 
Den vanligaste ordningen är att valsedlarna placeras i anslutning till en val- eller röstningslokal. 
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2018 års val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 

Under 2018 genomfördes ett riksdagsval, 20 regionfullmäktigeval 
och 290 kommunfullmäktigeval; sammantaget 311 val. 

Totalt anmälde 308 partier sitt deltagande till minst ett av valen. 
Till riksdagsvalet anmälde sig 79 partier, varav 76 av dessa partier del-
tog i samtliga 311 val. I valen till regionfullmäktige deltog 102 partier, 
varav 76 av dessa partier deltog i samtliga regionfullmäktigeval och 
24 i ett regionfullmäktigeval. 

Totalt ställde 56 174 kandidater med giltig kandidatur upp i minst 
ett av valen. I valet till riksdagen ställde 6 191 kandidater upp, varav 
912 av dessa kandidater kandiderade i alla riksdagsvalkretsarna. I valen 
till regionfullmäktige ställde 12 427 kandidater upp och i valen till kom-
munfullmäktige 53 258. 

Totalt trycktes 673 000 000 valsedlar. Antalet tryckte namnval-
sedlar uppgick till 558 078 000 medan antalet partivalsedlar och blanka 
valsedlar uppgick till 115 000 000. Namnvalsedlarna baserades på 
4 015 unika listor, varav 283 till riksdagsvalet, 572 till regionfullmäk-
tigevalen och 2 793 till kommunfullmäktigevalen. 

Antalet vallokaler för röstning på valdagen uppgick till 6 004 och 
antalet röstningslokaler för förtidsröstning till 2 739. Antalet röst-
ningslokaler i utlandet uppgick till 248 fördelade över 119 länder. 

Antalet personer med rösträtt i minst ett av valen uppgick till 
8 031 793. Av dessa var 170 203 utlandssvenskar med rösträtt endast 
i riksdagsvalet och 535 857 icke svenska medborgare med rösträtt 
enbart i region- och kommunfullmäktigevalen. 

Antalet röstberättigade uppgick till 7 495 936 i riksdagsvalet, 
7 814 197 i regionfullmäktigevalen och 7 861 590 i kommunfullmäk-
tigevalen. 

Valdeltagandet uppgick till 87,18 procent i riksdagsvalet, 83,75 pro-
cent i regionfullmäktigevalen och 84,12 procent i kommunfullmäk-
tigevalen. 

EU-valet 2019 

Totalt deltog 87 partier i EU-valet. Nio av dessa partier var repre-
senterade i Europaparlamentet eller riksdagen. Tio partier anmälde 
sitt deltagande specifikt för EU-valet. De resterande 68 partierna 
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hade anmält sitt deltagande i riksdagsvalet 2018, vilket per automatik 
gäller som anmälan om deltagande även i nästkommande EU-val. 

Samtliga partier som hade representation i Europaparlamentet eller 
riksdagen anmälde också sina kandidater. 

Totalt trycktes 178 091 000 valsedlar. Antalet tryckta namnvalsedlar 
uppgick till 171 291 000 och antalet blanka sedlar till 6 800 000. Inga 
partivalsedlar förekom i detta val. 

Antalet vallokaler för röstning på valdagen uppgick till 5 984 och 
antalet röstningslokaler för förtidsröstning till 2 534. Antalet röst-
ningslokaler i utlandet uppgick till 219 fördelade över 114 länder. 

Antalet röstberättigade var 7 576 017 personer. Av dessa var 
168 461 personer utlandssvenskar och 49 072 personer EU-medbor-
gare som var folkbokförda i Sverige och valt att rösta i det svenska 
valet. Valdeltagandet uppgick till 55,27 procent. 

8.7 Överväganden och förslag 

8.7.1 Utvärderingen av reformen 

Våra utgångspunkter 

Det grundläggande syftet med regeringsformens och vallagens be-
stämmelser om genomförandet av allmänna val är att säkerställa rik-
tiga och demokratiskt legitima valresultat. Kravet att val ska vara hem-
liga har ansetts tillgodosett genom vallagens bestämmelser om hur en 
röst görs i ordning (se t.ex. Valprövningsnämndens beslut 1994:30 
och 2014:52). Valprövningsnämndens beslut har då haft som utgång-
punkt att valhandlingen, i strikt mening, börjar först bakom valskär-
men och inte vid valsedelställen. Valhandlingen som den regleras i 
7 kap. 2 § vallagen består i att en väljare tar en valsedel, lägger den i ett 
valkuvert och lämnar valkuvertet till en röstmottagare. Rösterna ska 
på detta sätt göras i ordning bakom en valskärm. Men eftersom valsed-
larna tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställena får denna 
del av valförfarandet även betydelse för hur skyddet för valhemligheten 
ska bedömas. 

Efter de allmänna valen 2014 ifrågasatte bland andra internatio-
nella valövervakare om inte det svenska systemet för tillhandahållande 
av valsedlar i anslutning till ett röstmottagningsställe kunde innebära 
en risk för yttre påverkan genom att personer i lokalen kunde se vilka 
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valsedlar en väljare tog. Det framhölls även att väljare kunde uppleva 
ett visst obehag av att behöva ta valsedlar när andra tittar på och att 
det kunde kännas onödigt omständligt och resursslösande att be-
höva förse sig med valsedlar från flera partier när man vet vilket parti 
man ska rösta på. Liknande frågor väcktes också av Europeiska kom-
missionen. 

Den nya bestämmelsen i 8 kap. 2 § vallagen om att platsen där 
valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad ska ses mot denna bakgrund. 
Bestämmelsen har som syfte att ytterligare stärka skyddet för val-
hemligheten och samtidigt ge rimliga förutsättningar för röstmot-
tagarna att upprätthålla ordning bland valsedlarna, och att hålla upp-
sikt över väljarnas sätt att agera i anslutning till valsedelstället. I övrigt 
har bestämmelsen inte ändrats. 

Det är ytterst det allmännas ansvar att tillgodose väljarnas behov 
av skydd för valhemligheten. Men i systemet finns också inslag av 
eget ansvar för väljaren. Som exempel härpå kan nämnas brevröst-
ningen och budröstningen där kontrollen är förhållandevis låg och 
det allmännas inblandning mer begränsad. Det är dessutom tänkt att 
väljare som röstar vid röstmottagningsställen ska förse sig med val-
sedlar för flera partier för att inte röja sin valhemlighet. Det har vidare 
ansetts finnas goda möjligheter för varje väljare som vill dölja vilka 
valsedlar de har tagit att enkelt göra detta under passagen genom loka-
len till valskärmen. De nu nämnda inslagen av eget ansvar bygger alla 
på föreställningen att det allmänna har gett väljarna tillräckliga för-
utsättningar till skydd för deras rätt till hemliga val. 

Balans mellan valhemlighet och ordning 

Det huvudsakliga syftet med det nya förfarandet med avskärmningar 
av platsen där valsedlar läggs ut är att stärka skyddet för valhemlig-
heten, främst genom att motverka att väljare blir eller upplever sig 
övervakade av andra väljare i samband med att de tar sina valsedlar 
och därmed minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig på-
verkan i samband med röstningen. Samtidigt innebär avskärmningarna 
ändrade förutsättningarna för röstmottagarna att fullgöra sitt ansvar 
att upprätthålla ordningen bland valsedlarna och hålla uppsikt över 
väljarnas sätt att agera i anslutning till valsedlarna. Tillämpningen av 
reformen behöver således ha en balans mellan å ena sidan väljarnas 
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behov av skydd för valhemligheten, å andra sidan röstmottagarnas 
förutsättningar att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ordningen bland 
valsedlarna. Båda delarna väger lika tungt. 

Reglerna för placeringen av avskärmningen 

Enligt nya lydelsen i 8 kap. 2 § första stycket vallagen ska det i an-
slutning till en val- eller röstningslokal ordnas en lämplig avskärmad 
plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan 
plats i stället ordnas inne i lokalen. Förstahandsvalet när det gäller 
platsen för valsedlarna är således en plats i anslutning till val- eller 
röstningslokalen. Det är den vanligaste ordningen. Men görs bedöm-
ning att detta inte är möjligt får valsedlarna i stället läggas ut inne i 
val- eller röstningslokalen. Det finns inga bestämmelser i vallagen 
om hur nära en avskärmning av valsedlarna får vara en valskärm. Ett 
fåtal kommuner har uppgett i utredningens kommunenkät att man 
slagit samman avskärmningen och valskärmen. Andra kommuner har 
uppgett att man haft önskemål om att göra så, men avråtts av Val-
myndigheten eller länsstyrelsen. 

Formellt sett finns inget uttryckligt förbud i vallagen mot att pla-
cera valsedlarna i anslutning till en valskärm, inte heller innanför en 
valskärm, även om någon av de nu nämnda placeringsalternativen 
aldrig har varit avsedda. Frågan har aldrig varit föremål för Valpröv-
ningsnämndens prövning. Men det beror givetvis på att frågan har 
aktualiserats först i och med kravet på att den plats där valsedlarna 
läggs ut ska vara avskärmad. 

Förutsättningar för en utvärdering 

Den nya ordningen med avskärmningar har endast tillämpats vid 
2019 års EU-val. Enligt Riksrevisionens enkätundersökning till kom-
munernas kontaktpersoner innebar avskärmningarna svårigheter för 
röstmottagarna. Röstmottagarna upplevde i flera fall att det var svårt 
att ha tillräcklig uppsikt över valsedelställen för att säkerställa god 
ordning och förhindra sabotage. Mer än varannan kommun angav att 
det förekom sabotage i vallokalerna i form av undangömda valsedlar 
om än i de flesta fall i låg utsträckning. Det hände också att valsedlar 
stals ur valsedelsställen i syfte att omöjliggöra röster på vissa partier, 
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också det i förekommande fall i låg utsträckning. Andra typer av sabo-
tage som förekom var att valsedlar flyttades om i valsedelställen och 
att valsedlar placerades där ”i smyg”, samt att valsedlar förkryssades. 

Enligt Valmyndighetens enkät till kommunerna uppgav många 
kommuner att det hade fungerat bra vid EU-valet, men att de var be-
kymrade inför de kommande allmänna valen 2022. Motsvarande oro 
för framtiden uttrycks också i Riksrevisionens kommunenkät. 

För att säkerställa valadministrationens förmåga att motverka sabo-
tage och manipulation av valsedlar efter införandet av de nya kraven 
bör, enligt direktiven, tillämpningen av det nya förfarandet utvärde-
ras. För att ytterligare belysa tillämpningen har vi valt att komplettera 
Riksrevisionens granskning och Valmyndighetens kommunenkät med 
dels en egen kommunenkät, dels en fältstudie för att fånga upp väl-
jarnas perspektiv på avskärmningarna. 

Vår enkät visar att drygt 70 procent av kommunerna bedömer att 
de kan använda samma typ av avskärmningar i nästkommande val, 
och en lika stor andel bedömer att de behöver anskaffa fler avskärm-
ningar inför 2022 års val för att hantera mängden väljare och mäng-
den valsedlar. Närmare 90 procent av kommunerna gör bedömningen 
att en kontroll av valsedelställen behöver göras inom intervallet efter 
varje till var femte väljare. Flera kommuner uppger att det inte bara 
är önskvärt utan också nödvändigt att kontroll kan ske efter varje 
väljare, men att detta inte är möjligt utan att väljarflödet stoppas upp. 
Vi vill framhålla att detta är en prognos för framtiden och inte en 
utvärdering av en verklig tillämpning. En sådan utvärdering kan ske 
först efter genomförandet av 2022 års allmänna val. 

Tillämpningen av reformen med avskärmad plats för valsedlar 
bör utvärderas i samband med 2022 års allmänna val 

Utredningens bedömning: Med anledning av de utmaningar gäl-
lande tillämpningen av bestämmelserna om avskärmningar av 
valsedlar vid de allmänna valen 2022 som framförts av kommu-
nerna bör en utvärdering genomföras i samband med dessa val. 
Vid den utvärderingen kan frågan om valsedelsystemet ingå. 
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Den utvärdering som utredningen genomfört av reformen med en 
avskärmad plats för valsedlar har både ett tillbakablickande och fram-
åtsyftande perspektiv. Då reformen har tillämpats endast vid ett val, 
valet till Europaparlamentet 2019, har både konkreta erfarenheter 
från 2019 års val och bedömningar av vad som krävs inför det kom-
mande allmänna valet 2022 framförts av kommunerna. 

Utvärderingen har visat att väljarna vid 2019 års EU-val ansåg att 
valhemligheten skyddades bättre med avskärmade valsedlar, samtidigt 
som kommunerna framförde att avskärmningen medförde svårigheter 
för röstmottagarna. Utvärderingen visar vidare att kommunerna ser 
stora utmaningar vid den framtida tillämpningen av bestämmelserna 
om avskärmning av valsedlarna vid valen till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige 2022. De framtida utmaningarna har framkom-
mit genom Riksrevisionens och Valmyndighetens kommunenkäter 
efter 2019 års EU-val och genom utredningens egen kommunenkät. 
I samtliga fall har kommunerna framfört farhågor om svårigheter 
inför 2022 års allmänna val eftersom förutsättningarna för avskärm-
ningar av valsedlar skiljer sig åt mellan val till Europaparlamentet och 
val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. 

Utredningen tar kommunernas farhågor på allvar och föreslår 
nedan ett antal åtgärder i syfte att underlätta valnämndernas arbete 
med avskärmningarna av valsedlar inför de allmänna valen 2022. Det 
ska dock noteras att åtgärderna bygger på bedömningar av svårig-
heter med en reform som ännu inte tillämpats vid val till riksdagen, 
region- och kommunfullmäktige. En utvärdering av erfarenheterna 
av reformen i samband med genomförandet av de allmänna valen 
2022 bör därför göras. 

De utmaningar som finns för att få avskärmningarna av valsedlar 
att fungera väl försvåras av det stora antalet valsedlar. Att göra föränd-
ringar i valsedelsystemet är dock en mycket genomgripande åtgärd 
som noga måste analyseras och som inte ingått i denna utrednings 
arbete. Vi anser att vid den utvärdering som vi föreslår ska genom-
föras i samband med 2022 års allmänna val kan frågan om valsedel-
systemet ingå. 
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Genomströmningen av väljare i val- och röstningslokalerna 

Utredningens utvärderingen av reformen med avskärmade valsedlar 
visar att den upplevda valhemligheten blivit bättre när väljarna kan 
ta valsedlar bakom en avskärmning. Vi kan samtidigt konstatera att 
avskärmningarna innebär utmaningar för hur röstmottagningen kan 
fungera effektivt utifrån förekomsten av köbildning och behoven av 
att kontrollera ordningen bland valsedlarna bakom avskärmningarna. 
Röstmottagningen behöver därför kunna organiseras så att det finns 
en ordning i hur röstmottagarna och väljarna rör sig i lokalen, dvs. 
hur genomströmningen av väljare fungerar. Det kan, till exempel, röra 
röstmottagarnas placering i förhållande till de förutsättningar som 
gäller i en viss lokal och hur väljarna rör sig från lokalens entré, 
genom hela röstningsprocessen och sedan ut från lokalen. 

Hur genomströmningen av väljare ser ut vid röstmottagningen 
har inte kartlagts. Vikten av en effektiv genomströmning har dock 
aktualiserats med anledning av resultatet av utredningens utvärder-
ing av reformen med avskärmade valsedlar. Det är valnämnden som 
ansvarar för organiseringen av genomströmningen i val- och röst-
ningslokalerna utifrån lokalernas olika förutsättningar. Det finns 
dock allmänna råd och rekommendationer i Valmyndighetens utbild-
ningsmaterial och ställningstaganden som ger viss grundläggande in-
formation. Av dessa framgår, till exempel, att valkuverten delas ut efter 
att väljaren tagit valsedlar bakom avskärmningen, men innan väljaren 
går bakom valskärmen17 och att röstmottagarna inte ska släppa in fler 
väljare i utrymmet där valskärmarna står än det finns valskärmar18. 

Frågan om en effektiv genomströmning av väljare i val- och röst-
ningslokalerna blir givetvis också en naturlig del i den utvärdering av 
reformen som vi förordar. 

17 Valmyndighetens ställningstagande daterat den 24 april 2020 (dnr 2 00 62-20/98221). 
18 Valmyndighetens handledning för lärare – utbildning av röstmottagare, s. 11. 
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Reformen med avskärmningar av valsedelställ SOU 2021:7 

Utredningens utvärdering visar behov av förstärkta statsbidrag 
inför 2022 års allmänna val 

Utredningens bedömning: Kommunerna har redovisat behov av 
förstärkta statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning 
av tillämpningen av reformen med avskärmade valsedlar. Vi ställer 
oss bakom redovisade behov. 

Av utredningens utvärdering framkommer två områden där kom-
munerna uttrycker behov av förstärkta statsbidrag inför de allmänna 
valen 2022. Dels finns ett behov av att anskaffa fler eller andra typer 
av avskärmningar, dels ett behov av fler röstmottagare för den ökade 
frekvens som behövs av kontroller av valsedlarna bakom avskärm-
ningarna vid röstmottagningen. Behoven föranleder ökade kostna-
der för kommunerna. 

Utredningens uppgift har varit att utvärdera tillämpningen av 
reformen med avskärmade valsedlar för att säkerställa valadministra-
tionens förmåga att motverka sabotage och manipulation av valsedlar 
efter införandet av reformen. Utvärderingen visar att kommunerna 
ser flera utmaningar med detta. De behov av förstärkningar som 
framkommer av utvärderingen syftar till att öka möjligheterna för 
kommunerna att motverka sabotage och manipulation av valsedlar vid 
kommande val. Vi ställer oss bakom kommunernas behov av för-
stärkning av statsbidrag inför de kommande allmänna valen 2022. 

Kostnader 

Kommunerna fick för sin medverkan vid 2019 års val till Europaparla-
mentet i statsbidrag dela på 227 000 000 kronor, varav 186 300 000 kro-
nor fördelade efter antalet röstberättigade i kommunen, 30 000 kronor 
per kommun och 2 500 kronor per valdistrikt där röstmottag-
ning sker19. Sist nämnda belopp avsåg tillfälliga tillskott om totalt 
15 000 000 kronor vid varje tillkommande val från och med 2019 för 
att ersätta fler röstmottagare20. 

I statsbidraget ingick också ett bidrag, för inköp av avskärmningar 
för platser där valsedlar kan läggas ut, med 2 000 kronor för varje val-

19 Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till 
Europaparlamentet. 
20 Prop. 2017/18:286 s. 27. 
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SOU 2021:7 Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

lokal och 2 000 kronor för varje röstningslokal utan begränsat till-
träde21. Bidraget, som sammantaget uppgick till 17 000 000 miljoner 
kronor, avsåg en engångskostnad22. 

Av vår kommunenkät framgår att 72 procent av kommunerna 
bedömer att de kan använda samma typ av avskärmningar som köp-
tes in för 2019 års val vid valen 2022. Men det betyder samtidigt att 
28 procent inte kan använda samma typ av avskärmningar vid valen 
2022. På frågan om det fanns behov av att köpa fler avskärmningar 
inför valen 2022 svarade 72 procent av kommunerna jakande. Det 
innebär att de kommuner som inte kan använda avskärmningarna 
från 2019 behöver anskaffa avskärmningar för kommunens samtliga 
röstmottagningsställen. Andra kommuner behöver komplettera antalet 
avskärmningar eftersom valen 2022 har ett betydligt högre valdel-
tagande och en större mängd valsedlar. Vad som nu redovisat visar 
på ett behov som inte kan tillgodoses med de engångsbelopp som 
betalades ut som statsbidrag inför 2019 års val till Europaparlamentet. 

Vår bedömning är att kommunerna behöver ett tillskott i form av 
statsbidrag för inköp av avskärmningar för att kunna genomföra röst-
mottagningen i enlighet med vallagens krav. Beloppen för varje val-
lokal och röstningslokal kan vara desamma som anges i förordningen 
2018:2081. Det har inte framkommit något i våra kontakter med 
kommunerna om att beloppen varit otillräckliga. 

Gällande röstmottagarnas kontroll av valsedlarna bakom avskärm-
ningarna kan vi utifrån vår kommunenkät konstatera dels att antalet 
avskärmningar behöver bli fler vid valen 2022 på grund av ett högre 
valdeltagande, dels att kontrollen av valsedlarna bakom avskärm-
ningarna behöver ske ofta, om möjligt helst efter varje väljare. Ju fler 
avskärmningar som tillhandahålls i en lokal, desto fler röstmottagare 
behövs för att kunna upprätthålla ordningen i och kring dessa. Enligt 
förordningen (2018:2069) och regeringens proposition 2017/18:286 
ska tillfälliga tillskott om 15 000 000 kronor utgå vid varje kommande 
val från och med 2019 för att ersätta fler röstmottagare i vallokalerna. 
Enligt vår bedömning finns ett motsvarande behov också för för-
tidsröstningen för de lokaler där avskärmningarna behöver vara fler. 
Enligt uppgift kostar en röstmottagare vid förtidsröstningen 180 kro-
nor per timme, vilket innebär en kostnad på 1 440 kronor för åtta 

21 Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där 
valsedlar kan läggas ut. 
22 Se a. prop. s. 27. 
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timmars arbetsdag och 25 900 kronor för hela perioden för förtids-
röstning (18 dagar). 

I vilken utsträckning kommunerna behöver fler avskärmningar 
och ytterligare en röstmottagare kan vi inte bedöma med det under-
lag vi har. En uppskattning av de belopp som kan bli aktuella har där-
för gjorts. Kostnaden för inköp av avskärmningar har uppskattats till 
8 500 000, vilket baserar sig på hälften av det belopp som utbetalades 
som statsbidrag inför 2019 års val till Europaparlamentet. Detta ut-
gör en engångskostnad. Kostnaden för ytterligare röstmottagare för 
kontroll av valsedlarna har uppskattats till 35 483 000, baserat på en 
extra röstmottagare under hela förtidsröstningsperioden för hälften 
av röstningslokalerna (25 900 kronor × 1 370 lokaler). 

8.7.2 Ansvaret för utläggning av valsedlar 

Förslag: Valnämnden övertar ansvaret för att lägga ut de valsedlar 
som partierna i dag ansvarar för att lägga ut. Partiernas ansvar för 
distributionen av valsedlar till val- och röstningslokaler ändras inte. 

Förslaget föranleder ett tillägg i 8 kap. 2 § (omnumrerad till 
3 §) vallagen 

Hanteringen och utläggningen av valsedlarna framstår i flera rappor-
ter som det område som omgärdas av flest klagomål och svårigheter. 
Det gäller främst förekomsten av olika typer av oordning. Att oord-
ning uppkommer kan ha många förklaringar. En förklaring som bru-
kar anföras är den mängd personer som antingen måste eller får 
befinna sig där valsedlarna läggs ut. Det gäller väljare, röstmottagare, 
partiföreträdare och övriga som utifrån röstmottagningens offent-
lighet också har rätt att befinna sig där. 

Mot bakgrund av att väljarna ska kunna ta sina valsedlar utan in-
syn från andra behöver varje väljare få möjlighet att enskilt befinna 
sig bakom avskärmningen av valsedlar. Det betyder att endast en väl-
jare i taget kan välja valsedlar bakom varje avskärmning. Det är således 
före eller efter varje väljare som övriga ska kunna befinna sig bakom 
avskärmningen – röstmottagarna för kontroll av ordningen bland val-
sedlarna, partiföreträdare för utläggning av namnvalsedlar och övriga 
utifrån principen om offentlighet. 
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Av utredningens kommunenkät framgår att en stor majoritet av 
kommunerna anser att kontroll av valsedlarna behöver ske i inter-
vallet varje till var femte väljare. Flera kommuner uppger att de skulle 
önska – och att det också anses nödvändigt för att motverka oord-
ning – att kontroll kunde ske efter varje väljare, men att det upplevs 
som en omöjlighet att hinna med utan att stoppa upp väljarflödet. 
Det är problematiskt om kontrollen av ordning inte kan genomföras 
i den frekvens som anses behövas. Det kan därför finnas skäl att öka 
denna frekvens. Vi ser samtidigt ett behov av att minska antalet till-
fällen som någon annan än en väljare behöver befinna sig bakom av-
skärmningen. 

En möjlighet att åstadkomma detta är låta valnämnden överta an-
svaret för utläggning av alla valsedlar i val- och röstningslokalerna. 
På så sätt kan organisering och planering av väljarflöden ske mer 
effektivt utifrån behoven av kontrollfrekvens. En sådan ordning inne-
bär att antalet tillfällen då någon annan än en väljare befinner sig 
bakom avskärmningen av valsedlar kan minska. Frågan är om det skulle 
vara praktiskt genomförbart för kommunerna att få ett sådant ansvar. 

Många kommuner erbjuder redan i dag partierna att lägga ut deras 
valsedlar. Av utredningens kommunenkät framgår att 55 procent av 
kommunerna fattat beslut om att lägga ut partiernas namnvalsedlar 
i val- och röstningslokaler vid de allmänna valen 2018. Att en majo-
ritet av kommunerna redan sköter utläggningen av partiernas namn-
valsedlar talar för att det skulle vara möjligt att formellt överlåta an-
svaret för utläggning till valnämnderna. Det behöver dock noteras 
att de kommuner som redan sköter utläggningen av partiernas namn-
valsedlar i sina enkätsvar fick redovisa både goda och dåliga erfaren-
heter, och det kan konstateras att besluten skilt sig åt angående an-
svarets omfattning, både vad gäller distribution och vilka partier som 
beslutet avsåg. De kommuner som erbjöd både distribution och ut-
läggning påtalade i sina enkätsvar fler svårigheter med tillämpningen 
än de som erbjöd endast utläggning. Svårigheterna gällde främst distri-
butionen och ansvaret i de fall valsedlar saknades. I ljuset av de an-
givna svårigheterna bedömer vi att ett ansvar som omfattar både 
distribution och utläggning skulle vara alltför riskabelt med anled-
ning av mängden valsedlar. Det skulle i värsta fall kunna leda till 
överprövning och omval i de fall kommunerna inte klarar distribu-
tionen av valsedlar. 
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Mot bakgrund av det anförda föreslår vi att valnämnderna (i prak-
tiken röstmottagarna) övertar ansvaret för utläggningen av partier-
nas namnvalsedlar. Ansvaret ska omfatta alla partier som distribuerar 
sina valsedlar till lokalerna under förutsättning att partiet har anmält 
sitt deltagande i det aktuella valet. 

Förslaget innebär att partierna, liksom i dag, ansvarar för distri-
butionen av namnvalsedlarna till val- och röstningslokalerna i den 
mängd som förväntas gå åt vid röstmottagningen. Skillnaden från 
nuvarande ordning är att partierna får lämna in sina valsedlar till val-
och röstningslokalerna på en på förhand anvisad plats, men ansvarar 
inte för att lägga ut dem bakom avskärmningarna. På så sätt samman-
förs ansvaret för all utläggning av valsedlar till röstmottagarna, som 
kan planera kontroller och påfyllnad utifrån väljartillströmning och 
ordningsbehov i den enskilda lokalen. 

För det fallet röstmottagarna inte lägger ut erhållna valsedlarna 
innebär underlåtelsen en avvikelse från föreskriven ordning23. Brister 
å andra sidan partierna i distributionen av valsedlar, levererar för få 
eller inga alls, kan inte röstmottagarna hållas ansvariga. I ett sådant 
fall kan ingen avvikelse från föreskriven ordning anses föreligga. 

Förslaget hindrar inte de kommuner som så önskar att ta på sig 
ett större ansvar för valsedlarna. 

8.7.3 Presentationen av valsedlar 

Utredningens förslag: Valsedlarna ska presenteras på ett likfor-
migt sätt. 

Förslaget föranleder ändringar i 8 kap. 2 § (omnumrerad till 
3 §) vallagen 

Utöver kravet på att platsen i fråga där valsedlarna ska placeras ska 
vara lämplig och avskärmad innehåller vallagen inte några närmare 
bestämmelser om hur valsedlarna ska presenteras. Det är kommu-
nernas valnämnder som beslutar i vilken ordning som valsedlarna ska 
presenteras och placeras, exempelvis i särskilda valsedelställ eller på 
ett bord. 

23 Se bestämmelserna i 15 kap. 13 § vallagen om prövning av överklagande. 
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Frågan om hur valsedlar ska läggas ut har varit föremål för JO:s 
prövning. I ett ärende (dnr 3270-2009) hade en valnämnd beslutat 
att valsedlar från s.k. 1-procentpartier skulle placeras i ett valsedel-
ställ medan övriga partier hade hänvisats till att lägga ut sina valsedlar 
direkt på ett bord, som stod på en annan plats, lite undanskymt. Upp-
delningen av valsedlarna i två kategorier hade i det fallet betingats 
enbart av praktiska skäl, som hade med valets administration att 
göra. Detta kritiserades av JO som anförde att bestämmelserna om 
hur val förrättas utgör demokratins grundläggande spelregler och att 
även smärre avvikelser som riskerar att störa de röstandes fria och 
självständiga val måste tas på allvar. Exakt hur det ska ske är en prak-
tisk fråga, men utgångspunkten ska vara, enligt JO, att valsedelspre-
sentationen för de röstande framstår som likformig. I ett annat JO-
ärende (dnr 5127-10), som JO inte fann grund att rikta kritik mot, 
hade valnämnder fattat beslut om att partivalsedlar och blanka val-
sedlar skulle ställas i första valsedelstället (s.k. 1-procentpartier). 
I andra stället fick samma partier ställa sina namnvalsedlar och i 
tredje stället övriga partier. 

Utgångspunkten måste vara, som JO också framhåller, att val-
sedelspresentationen framstår som likformig för de som röstar. Det 
är en del av demokratins grundläggande spelregler. Ordningen bland 
valsedlarna är också det område som genererar flest överklaganden. 
Principen om en likformig presentation av valsedlarna bör därför, 
enligt vår mening, också framgå av vallagen. 

Valmyndigheten har i sin handbok till kommunerna redogjort för 
nu nämnda JO-uttalandena24. Valmyndigheten har i ett ställnings-
tagande den 24 april 2020 (dnr 2 00 62-20/98221), på efterfrågan från 
många valnämnder, också angett vad som bör gälla beträffande val-
sedlarnas ordning i valsedelställen. Ställningstagandet innehåller föl-
jande vägledning. 

Partivalsedlar, dvs. valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de 
partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av valnämn-
den om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ. Partivalsedlarna 
ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfull-
mäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå 
i bokstavsordning, efter den partibeteckning under vilken partiet anmält 
deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar 
i valsedelstället. 

24 Valmyndighetens handbok till kommunerna för 2019 års val, s. 52. 
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I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas 
i samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i 
varje lodrät rad. Valsedlar för varje typ av val ska alltid börja ställas i en 
egen rad. 

Vid valet till Europaparlamentet har samtliga partier namnvalsedlar. 
Partiernas valsedlar ska stå i bokstavsordning efter partibeteckning. Blanka 
valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. 

Vi föreslår att en bestämmelse införs i vallagen som klargör att val-
sedlarna ska presenteras för väljarna på ett likformigt sätt. Exakt hur 
det i varje fall ska ske är en praktisk fråga och som beslutas av kommu-
nernas valnämnder. JO:s yttranden, tillsammans med Valmyndighetens 
ställningstagande, utgör exempel på hur likformighet kan uppnås. 
Det är valnämnden som fattar beslut om placeringen och presenta-
tionen av valsedlar som är aktuella inom den egna kommunen. Det 
beslut som valnämnden fattar om presentationen av valsedlar ska 
gälla för samtliga val- och röstningslokaler inom kommunen. Grund-
läggande för likformigheten och skyddet för väljarens val av valsedlar 
är dock att samtliga partiers valsedlar ska finnas bakom en och samma 
avskärmning. 

8.7.4 Utformningen av avskärmningarna 

Utredningens bedömning: Den närmare utformningen av av-
skärmningarna bör inte författningsregleras. 

Det förhållandet att varje kommun ansvarar för sina frågor ut-
gör inget hinder för samordning kommunerna emellan så att inte 
varje valnämnd tar fram sin specifika lösning. Här finns också 
möjligheter för valnämnderna att samråda med Valmyndigheten. 

Utöver kravet på att platsen i fråga där valsedlarna ska placeras ska 
vara lämplig och avskärmad innehåller vallagen inte några närmare be-
stämmelser om själva utformningen av avskärmningen. Ansvaret för 
att säkerställa att kravet på avskärmning uppfylls vilar på kommuner-
nas valnämnder och – i förekommande fall – på utpekade utlands-
myndigheter. Mot bakgrund av att förutsättningarna för placering av 
valsedelsbord och valsedelsställ och kontrollen av ordningen bland 
valsedlarna skiftar mellan olika röstmottagningsställen ansåg reger-
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ingen att det fanns ett behov av viss flexibilitet vid utformningen. 
Enligt regeringens bedömning var detta inte till någon nackdel utan 
en nödvändighet för att kravet skulle kunna uppfyllas av alla val-
nämnder och utlandsmyndigheter. (prop. 2017/18:286 s. 15). Frågan är 
om det nu finns anledningen att göra en annan bedömning. 

Inför EU-valet 2019 planerade kommunerna olika lösningar för 
avskärmningarna. Två av dessa lösningar – en som bestod i en well-
papplåda med insynsskydd på tre sidor25 och en som utgjordes av 
skärmar som bildade ett bås som väljaren går in i26 – kom i huvudsak 
till användning i EU-valet (Riksrevisionens granskningsrapport 
RIR 2019:35 s. 63). Större än så var inte variationsrikedomen. De 
värden som avskärmningarna är tänkta att upprätthålla, såsom ett 
effektivt insynsskydd, i kombination med tillräckligt stort utrymme 
för valsedlarna och ett oavvisligt krav på tillgänglighet, sätter också 
gränser för variationsrikedomen. Trots detta efterfrågade många kom-
muner, enligt Riksrevisionens granskningsrapport (s. 35–36), närmare 
riktlinjer om avskärmningarna. 

Även Valmyndighetens erfarenhetsrapport från 2019 års EU-val 
och vår egen kommunenkät visar på liknande resultat i frågan om 
centrala riktlinjer. Vad som närmare efterfrågas framgår dock inte. 

Av Valmyndighetens ställningstagande den 24 april 2020 (dnr 2 00 
63-20/98221) avseende avskärmning av platsen för valsedlar framgår 
att avskärmningen behöver tillräckligt ljusinsläpp för att inte för-
svåra för väljarna att läsa texten på valsedlarna, att valsedelställen och 
avskärmningarna ska placeras så att ingen insyn kan ske varken fram-
ifrån eller från sidan och att det måste finnas åtminstone ett av-
skärmat valsedelställ som är så placerat att det går att nå med rollator, 
rullstol och liknande hjälpmedel. Utöver detta ges rekommendatio-
nen att valkuvert delas ut till väljaren efter att denne tagit sina valsed-
lar bakom avskärmningen. 

De kriterier som behöver vara uppfyllda finns redovisade både 
genom regeringens proposition (prop. 2017/18:286) och Valmyn-
dighetens rekommendationer. Vi delar regeringens bedömning att 
det är nödvändigt med en viss flexibilitet i utformningen av avskärm-
ningen. Mot bakgrund av vad som här ovan redovisats anser vi att 
den närmare utformningen av avskärmningarna inte bör författnings-
regleras. 

25 Stockholmsmodellen. 
26 Umeåmodellen. 
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Det förhållandet att varje kommun ansvarar för sina frågor utgör 
inget hinder för samordning kommunerna emellan så att inte varje 
valnämnd tar fram sin specifika lösning. Här finns också möjligheter 
för valnämnderna att samråda med Valmyndigheten. 

Behovet av centralt upphandlade modeller 

Enligt Riksrevisionens kommunenkät användes som nämnts i huvud-
sak två olika modeller för avskärmningar. Enligt vår kommunenkät 
ansåg 85 procent av kommunerna att centralt framtagna modeller av 
avskärmningar skulle underlätta planeringen av lokaler och utrym-
men inför 2022 års allmänna val. Vidare uppgav 72 procent av kom-
munerna att de behövde anskaffa fler avskärmningar än de som redan 
fanns inköpta för att fylla behovet inför valen 2022. 

Många kommuner står således inför uppgiften att redan inför 
nästkommande val införskaffa fler avskärmningar. Eftersom två model-
ler redan dominerar ter det sig som en god väg för kommunerna att 
gå samman och utnyttja de underlag för utformning av avskärm-
ningar som redan finns framtagna. Ett annat alternativ är att låta Val-
myndigheten göra en central upphandling som kommunerna kan 
avropa från. Båda alternativen förutsätter att en upphandling kan ske 
i så pass god tid att kommunerna hinner köpa in och få avskärm-
ningarna distribuerade innan 2022 års allmänna val. Valmyndigheten 
har bedömt att upphandlingsarbetet behöver påbörjas senast under 
hösten 2021 för att avskärmningarna ska finnas tillgängliga för kom-
munerna i början av 2022. Oavsett val av alternativ behöver kommu-
nerna tillföras resurser för inköpen. 

8.7.5 Placeringen av avskärmningarna 

Utredningens bedömning: Den nuvarande regleringen i 8 kap. 
2 § vallagen ska bestå gällande platsen där valsedlar kan läggas ut 
vid röstmottagning. 
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Allmänt om placeringen av valsedlar vid röstmottagning 

Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagnings-
ställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. 
Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagnings-
stället får den i stället ordnas inne i lokalen. Av bestämmelsen fram-
går att placeringen av platsen för valsedlar som huvudregel ska ordnas 
i anslutning till lokalen. Detta utgör också den vanligaste ordningen. 

Bestämmelserna om platsen där valsedlar kan läggas ut har inte 
ändrats med anledning av att kravet på valsedlarnas avskärmning in-
fördes. Det betyder att valsedlarna, i de fall där de inte kan placeras 
i ett utrymme intill lokalen, fortfarande får placeras i samma rum 
eller utrymme som valskärmarna. 

Placeringen av avskärmningen i förhållande till skyddet 
av valhemligheten 

I den fältstudie som utredningen genomfört jämfördes tre alternativ 
för väljarna att förse sig med valsedlar. Det första alternativet utgjor-
des av det som gällde innan reformen med avskärmningar infördes, 
dvs. ett bord med valsedlar utan avskärmning. Det andra alternativet 
var den modell som användes vid valet till Europaparlamentet, dvs. 
ett avskärmat bord med valsedlar. Det tredje alternativet var ett av-
skärmat bord med valsedlar som placerats intill en valskärm. En jäm-
förelse av upplevd valhemlighet mellan alternativen gjordes genom att 
väljarna efter genomförd röstning fick ange vilket alternativ som de 
ansåg bäst skyddade deras valhemlighet. Av resultatet framgår att 
alternativet med avskärmade valsedlar placerade intill valskärmen upp-
levdes bäst skydda valhemligheten. Det var även denna modell som 
uppfattades som bäst utifrån fältstudiens fråga om att kunna välja 
valsedlar utan insyn. 

Placeringen av avskärmningen av valsedlar i förhållande till val-
hemligheten undersöktes inte vid valet till Europaparlamentet 2019. 
Det framkommer dock av Riksrevisionens väljarintervjuer att väl-
jarna till övervägande del ansåg att avskärmningarna förstärkte möj-
ligheten att rösta hemligt27. Även utredningens fältstudie visar att 
avskärmade valsedlar upplevs som ett bättre skydd av valhemligheten 

27 RiR 2019:35 Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid s. 31. 
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än när valsedlarna tillhandahålls öppet. Utifrån detta perspektiv är 
reformen med avskärmade valsedlar ändamålsenlig. 

För att fånga in kommunernas perspektiv på placeringen av val-
sedlarna ställdes en fråga i utredningens kommunenkät om deras upp-
fattning gällande placeringen av avskärmningen av valsedlar direkt 
intill valskärmen. Av svaren framkom att hälften av kommunerna var 
positiva och hälften negativa till detta alternativ. Svaren angav vidare 
att liknande – och i vissa fall identiska – skäl framfördes som positiva 
respektive negativa för användningen av detta alternativ. Dessa skäl 
rörde främst köbildning och ordningsfrågor. 

Det kan konstateras att det inte finns något absolut förbud för 
kommunerna att placera avskärmningen av valsedlar intill en valskärm. 
Det ger därför möjlighet för kommunerna att i de fall det bedöms som 
lämpligt använda en sådan modell, till exempel i lokaler som annars 
inte skulle kunna användas för röstmottagning. Den fältstudie som 
genomförts för utredningen visar också att en sådan modell upplevs 
som mycket positiv av väljarna. 

Att placera avskärmningen av valsedlar intill valskärmen innebär 
att röstmottagarnas kontroll av valsedlarnas ordning kan behöva ske 
efter varje väljare och att väljarflödet under kontrollen stannar av för 
den röstningsstationen. Antalet röstningsstationer behöver således i 
möjligaste mån anpassas till ett förväntat väljarflöde för att undvika 
köbildning. Att köer kan komma att uppstå med anledning av av-
skärmningarna inför 2022 års val har redovisats av kommunerna både 
genom Riksrevisionens kommunenkät28 och Valmyndighetens rapport 
efter 2019 års EU-val29. Köbildning förväntas uppstå oavsett placer-
ing och utformning av avskärmningen. Med den nuvarande öppna 
lagstiftningen medges dock möjligheter för kommunerna att vara 
flexibla i hur avskärmningen av valsedlar kan placeras. Vår bedöm-
ning är att denna ordning ska bestå. 

Köbildning och kontroll av ordningen bland valsedlarna 

Av utredningens kommunenkät framgår att kommunerna anser att 
en effektiv kontroll av valsedlarnas ordning kräver att den sker ofta, 
helst efter varje väljare. Att köer kan komma att uppstå med en sådan 

28 RiR 2019:35 Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid s. 34. 
29 Rapport Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 s. 8. 
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kontrollfrekvens går därmed inte att utesluta. Det ska också noteras 
att kommunerna bedömer att köerna kommer att öka vid valen 2022 
jämfört med 2019 års EU-val, främst med anledning av betydligt fler 
röstande och att väljarna kommer att ta längre tid på sig vid valet av 
valsedlar med anledning av mängden valsedlar som förekommer vid 
valet. Det kan inte uteslutas att väljare avstår från att rösta om kö-
bildningen blir för lång. Två viktiga värden ställs därmed mot var-
andra, väljarens skydd mot manipulationer av valsedlarna och vikten 
av ett högt valdeltagande. 

Vår bedömning är att båda dessa värden måste värnas. Väljarnas 
skydd mot manipulation är dock av grundläggande betydelse för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras säkert och på ett ordnat 
sätt. Det är därför extra viktigt att kommunerna ges tillräckliga möj-
ligheter att vara flexibla i sin röstmottagning utan att för den skull 
göra avkall på röstmottagningens ordning och säkerhet. Den nu-
varande lagstiftningen ger kommunerna en sådan flexibilitet gällande 
hur avskärmningen av valsedlar ska vara placerad i relation till val-
skärmen. Genom denna flexibilitet kan kommunerna på olika sätt 
minska risken för ökad köbildning och samtidigt ge röstmottagarna 
goda förutsättningar för att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ord-
ningen bland valsedlarna. Köbildning kan också motverkas, till exem-
pel, genom att öka antalet avskärmningar. 

8.7.6 Tillträdet till platsen där valsedlarna finns utlagda 

Förslag: Den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket 
första meningen vallagen om en lämplig avskärmad plats kom-
pletteras med en bestämmelse om att väljarna där, var för sig, ska 
kunna ta sina valsedlar utan insyn från andra personer. 

Förslaget föranleder en ändring i 8 kap. 2 § (omnumrerad till 
3 §) första stycket vallagen. 

Den nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket första 
meningen vallagen om en lämplig avskärmad plats kompletteras med 
en bestämmelse om att väljarna där, var för sig, ska kunna ta sina 
valsedlar utan insyn från andra personer. I förhållande till den nu-
varande ordningen innebär detta en ytterligare förstärkning av val-
hemligheten samtidigt som det också kan påverka röstmottagarnas 
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nuvarande möjligheter att fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ord-
ningen bland valsedlarna. Redan det nuvarande kravet på avskärm-
ningar har fått till följd att röstmottagare måste genomföra tätare 
kontroller av ordningen bland valsedlarna eller ändra sina rutiner för 
hur kontrollen genomförs. Många valnämnder tillämpar också rutinen 
med kontroller efter var och varannan väljare. Det kan emellertid inte 
uteslutas att vårt förslag, på grund av att det kan kräva något mer 
frekventa kontroller, i några fall kan medföra en viss ökad köbild-
ning. Vi ser dock ingen anledning att anta att förslaget kommer att 
leda till några beaktansvärda problem med köbildning eller samman-
hängande risker för ett lägre valdeltagande. 

Biträde åt väljare bakom avskärmningen 

Förslag: En bestämmelse införs i vallagen som klargör att väljare 
som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan 
ta sina valsedlar bakom avskärmningen, ska i den utsträckning 
som behövs, på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En 
sådan väljare får också anlita ytterligare en person som hjälper 
honom eller henne med detta. 

Förslaget föranleder införandet av en ny paragraf i vallagen, 
8 kap. 3 a §. 

Den nya ordningen med avskärmade valsedlar har som nämnts inte 
haft annat syfte än att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten. 
Inslaget av eget ansvar för väljaren har heller inte ändrats. Frågor om 
väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själv 
kan förse sig med valsedlar tas inte upp vare sig i promemorian30 eller 
propositionen31, inte heller dessa väljares eventuella behov av tyst-
nadsplikt vid hjälp. Vi noterar att inte bara internationella valöver-
vakare utan också den Europeiska kommissionen bedömer att val-
handlingen inkluderar också väljarens val av valsedlar. Det kan därför 
också ifrågasättas om den nuvarande regleringen om avskärmningarna i 
tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av skydd för valhemlig-
heten för de väljare som på grund av funktionsnedsättning eller lik-
nande inte själva kan förse sig med valsedlar. 

30 Justitiedepartementets promemoria Stärkt skydd för valhemligheten (dnr Ju2018/008247L6). 
31 Prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten. 
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Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår vi att en bestäm-
melse införs i vallagen som klargör att väljare som på grund av funk-
tionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta sina valsedlar på platsen 
där valsedlarna läggs ut på ett röstmottagningsställe, ska i den utsträck-
ning som behövs, på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. 
En sådan väljare får också anlita ytterligare en person som hjälper 
honom eller henne med detta. 

Vi ser dock inte något behov av en lagstiftad tystnadsplikt redan 
i detta skede av valhandlingen för den person som hjälper väljaren 
att ta valsedlarna. Samma person kommer med största sannolikhet 
också var den som hjälper väljaren att göra i ordning sina röster bakom 
valskärmen. Enligt vår bedömning är det tillräckligt med en lagstiftad 
tystnadsplikt först i detta senare skede för den som hjälper väljaren 
att ta valsedlar. Förslaget innebär ingen förändring av röstmottagar-
nas tystnadsplikt. Den gäller även vid hjälp åt väljare bakom avskärm-
ningen av valsedlar. 
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9 Kostnadsberäkningar och 
andra konsekvensbeskrivningar 

Enligt 14–16 §§ kommittéförordningen (1998:1478) gäller följande. 
Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäk-

terna för staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, 
ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om 
förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa 
redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar 
för staten, kommuner eller regioner, ska kommittén föreslå en finan-
siering. 

Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala 
självstyrelsen, ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkan-
det. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten 
och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offent-
lig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större före-
tag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen. 

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, 
ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i be-
tänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de 
krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
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9.1 Förslagens ekonomiska konsekvenser 
för valadministrationen 

9.1.1 Nuvarande kostnader 

Kostnaderna för administrationen av allmänna val täcks i huvudsak 
via anslaget i statsbudgeten för anslag 6:1 Allmänna val och demo-
krati och av kommunerna själva. 

Från anslaget 6:1 betalas statens kostnader för valsedlar och annat 
valmaterial – vilket bland annat innefattar information till väljarna 
och kommunerna – samt ersättning till vissa myndigheter. Från an-
slaget betalas även Valmyndighetens kostnader för utveckling och 
underhålla av valdatasystemet. 

Valmyndighetens löpande verksamhet finansieras genom raman-
slaget 6:4 Valmyndigheten (utg. omr. 1). Lönekostnader för medver-
kande personal hos kommunerna, inom länsstyrelserna och vid de 
svenska utlandsmyndigheterna särredovisas inte utan belastar kommu-
nerna respektive myndigheternas anslag. Det gäller till exempel läns-
styrelsernas extrakostnader för löner, resor m.m. och utlandsmyn-
digheternas kostnader för distribution av utlandsrösterna. 

Anslagsbelastningen beror till största delen på vilka val som hålls 
under året. 

På anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati (utg. omr. 1) dispo-
nerar Skatteverket (Valmyndigheten) medel för valkostnader. För 
valåret 2018 uppgick dessa medel till 386 340 000 kronor, varav 
195 000 000 kronor utgjordes av statsstödet till kommunerna och 
41 000 000 kronor av ersättning till länsstyrelserna. För mellanvals-
året 2020 uppgick anslaget till Skatteverket (Valmyndigheten) till 
40 840 000 kronor, varav 2 500 000 kronor utgjorde en extra ersätt-
ning till länsstyrelserna för valkostnader i samband med EU-valet 
2019. För valåret 2022 har Valmyndigheten beräknat anslagsbehovet 
för egen del till cirka 218 000 000 kronor. Någon prognostisering för 
statsbidrag till kommunerna och ersättning till länsstyrelserna har inte 
gjorts av myndigheten. Prognostiseringen för 2022 innefattar bedömda 
behov av anslagsförstärkning utifrån den nuvarande ordningen och 
framgår av Valmyndighetens budgetunderlag. 

De nu föreslagna förändringarna påverkar dels anslaget 6:1 All-
männa val och demokrati (utg. omr. 1), dels anslaget 6:4 Valmyndig-
heten (utg. omr. 1). 
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9.1.2 Röstmottagning och offentlighet 

• En bestämmelse införs i vallagen som klargör att all röstmottag-
ningen är offentlig. Bestämmelsen har sin motsvarighet i tidigare 
vallagar. 

Utredningens bedömning: Att principen om att all röstmottagning är 
offentlig tas in i vallagen medför inte i sig några kostnader. 

9.1.3 Otillbörlig påverkan på väljare vid röstningen 

Ordningen på röstmottagningsstället 

• En bestämmelse införs i vallagen som tydliggör att röstmottagarna 
kan fatta beslut om att tillfälligt avvisa den som inte rättar sig efter 
de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen 
ska kunna genomföras. Röstmottagarna har inte rätt att själva av-
lägsna den som inte följer anvisningarna, utan måste ta hjälp av 
polis eller ordningsvakt. 

Utredningens bedömning: Förslaget medför inte några ökade kostnader. 

Utökat ansvar för vissa röstmottagare 

• En av de närvarande röstmottagarna vid förtidsröstningen ska 
inneha rollen som ordförande för röstmottagningen. 

Utredningens bedömning: Förslaget medför kostnadsökningar. För 
förtidsröstningen kan ersättningen till röstmottagarna uppskattas 
till 180 kronor i timmen eller 1 440 kronor för 8 timmars arbetsdag. 
Ersättning lördag–söndag brukar vara något högre, men antalet tim-
mar är å andra sidan något färre. Ett snitt på 180 kronor per timme 
framstår som en rimlig utgångspunkt. Ersättningen för en röstmot-
tagare blir då 1 440 kronor × 18 dagar, eller 25 920 kronor för hela 
förtidsröstningsperioden. Ett skäligt belopp för en röstmottagare som 
innehar ordförandeskapet bedöms vara 220 kronor i timmen, dvs. ett 
påslag med drygt 20 procent. För hela förtidsröstningsperioden blir då 
ersättningen 31 680 kronor (= 18 × 8 × 220 kronor), det vill säga en 
ökning med 5 760 kronor för hela perioden per röstmottagare och 
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röstningslokal. En ordförande per förtidsröstningslokal1 innebär då 
en kostnadsökning på inte fullt 16 000 000 kronor för kommunernas 
förtidsröstning (5 760 × 2 739 = 15 776 640). 

Röstmottagningen vid utlandsmyndigheterna sköts av myndig-
heterna själva genom egen personal. 

Propagandaförbudet omfattar även ett område närmast 
utanför ett röstmottagningsställe 

• Det ska framgå direkt av vallagen att även ett område närmast 
utanför ett röstmottagningsställe omfattas av förbudet mot pro-
paganda. 

• Valnämnderna ska för varje val- och röstningslokal besluta om 
hur stort område utanför lokalen som ska omfattas av förbudet. 

Utredningens bedömning: Att ett område närmast utanför ett röst-
mottagningsställe omfattas av propagandaförbudet i 8 kap. 3 § val-
lagen gäller redan i dag, även om det inte uttryckligen sägs så i val-
lagen2. Förslaget innebär ett förtydligande i författning men medför 
i sig inte några ökade kostnader. 

Att valnämnderna ska fatta beslut om avgränsning för propaganda 
är ett arbete som redan bedrivs av valnämnderna och bedöms därför 
inte medföra några ökade kostnader. 

9.1.4 Gruppröstning 

Tydligare reglering av valhemligheten vid röstningen 

• Det ska framgå direkt av vallagen att varje väljare ska vara ensam 
bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster. 

Utredningens bedömning: Förslaget föranleder inga kostnadsökningar. 

1 Antalet förtidsröstningslokaler vid valen 2018 uppgick till 2 739. 
2 Se uttalande av VPN dnr 36-2010. 
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Biträde åt väljare vid röstning 

• Ett krav införs att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när 
en väljare som inte själv kan göra i ordning sina röster anlitar någon 
annan person som hjälper honom eller henne med detta. 

• En uttrycklig tystnadsplikt införs för enskild person som hjälper 
väljare att rösta. 

• Röstmottagarna ska göra den personen som hjälper väljaren att 
rösta uppmärksam på att han eller hon har tystnadsplikt. 

Utredningens bedömning: Det finns redan i dag en service- och infor-
mationsuppgift för röstmottagarna som tar hand om väljarnas frågor 
om hur röstningen går till och visar väljarna till rätta. Behovet av 
biträde växlar mellan lokalerna beroende på väljarnas ålderssamman-
sättning och var lokalerna är belägna. Det finns dock inga uppgifter om 
hur vanligt förekommande behovet av biträde är. Men att en enskild 
person biträder väljaren torde, enligt vad vi erfarit, vara vanligare än 
att en röstmottagare gör det. Kostnaden för röstmottagarnas biträde 
har aldrig angetts särskilt utan har ingått i den ordinarie arbetsupp-
giften. Vår bedömning är att förslagen i sig inte medför några ökade 
kostnader, men att förslagen sammantaget medför behov av ökade 
hjälpinsatser. 

9.1.5 Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

• Valnämnderna får hela ansvaret för att lägga ut valsedlar i val- och 
röstningslokalerna. 

• Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. 

• Bakom avskärmningen av valsedlar kan väljarna var för sig ta sina 
valsedlar utan insyn från andra personer. 

• En bestämmelse införs som klargör att väljare som på grund av 
funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar, 
ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan 
person får också anlita ytterligare en person som hjälper honom 
eller henne med detta. 
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Utredningens bedömning: När det gäller ansvaret för utläggning av 
valsedlar är vår utgångspunkt att partierna levererar sina valsedlar vid 
ett tillfälle per dag och på anvisad plats i val- och röstningslokaler. Ut-
läggningen sker innan röstmottagningen öppnar. Många valnämnder 
tillämpar den här ordningen redan i dag. Men en föreskrift innebär 
att ordningen blir obligatorisk för samtliga kommuner. Förslaget torde 
dock inte medföra några kostnadsökningar för kommunerna. 

Förslaget att valsedlarna ska placeras på ett likformigt sätt och att 
väljarna var för sig kan ta sina valsedlar bakom avskärmningen för-
anleder inga kostnadsökningar. 

Gällande förslaget om biträde åt väljare bakom avskärmningen av 
valsedlar gör vi samma bedömning när det gäller kostnaderna som 
för biträde åt väljare vid röstning. 

9.1.6 Utbildning för röstmottagare och information till väljare 

• Valmyndighetens ansvar att utveckla och tillhandahålla erforder-
ligt utbildningsmaterial för länsstyrelser och valnämnder författ-
ningsregleras. 

• Valnämnderna ska använda det utbildningsmaterial som tillhanda-
hålls av Valmyndigheten. Valnämnderna får dock ersätta eller kom-
plettera utbildningsmaterialet med eget innehåll under förutsättning 
att kvaliteten i de material som används har säkerställts. Utred-
ningen bedömer att en sådan kvalitetssäkring kan ske genom sam-
råd med Valmyndigheten eller länsstyrelsen. 

• Valmyndighetens utbildningsmaterial behöver breddas och för-
djupas. 

Utredningens bedömning: 

Valmyndigheten 

Ansvaret för att utveckla och tillhandahålla erforderligt utbildnings-
material för länsstyrelser och valnämnder anses sedan länge vara en 
uppgift för Valmyndigheten, även om det inte uttryckligen sägs så i 
vallagen. Vi har visserligen inte funnit skäl att närmare reglera inne-
hållet i utbildningen. Men att ansvaret nu författningsregleras måste 
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dock uppfattas som en skärpning. Det ställer högre krav på kvalite-
ten på utbildningsmaterialet både till innehållet och omfattningen 
mot bakgrund av vad vi bedömer att utbildningen ska innefatta. Det 
medför också en ökad arbetsbörda i arbetet med produktionen av 
utbildningsmaterialet och i den rådgivande verksamheten gentemot 
den övriga valadministrationen. Detta medför kostnadsökningar. 

Behovet av enhetlig väljarinformation i val- och röstningslokaler 
medför också kostnadsökningar för Valmyndigheten, då något sådant 
material inte finns i dag. 

Valmyndigheten har uppskattat de ökade kostnaderna till 
6 000 000 kronor per år för arbetet med produktionen av utbildnings-
materialet och den rådgivande verksamheten. För produktion av mate-
rial och information har den tillkommande kostnaden uppskattats 
till 5 000 000 kronor per val. Vi gör ingen annan bedömning. 

Länsstyrelserna 

Förslagen berör även länsstyrelsernas arbete tidsmässigt med att ut-
bilda valnämnderna. Detta medför en kostnadsökning, som läns-
styrelserna har uppskattat till 800 000–900 000 kronor. 

Förslaget om kvalitetssäkring kan också kräva en arbetsinsats från 
länsstyrelserna. Men arbetsinsatsen uppkommer bara i de fall valnämn-
derna väljer att ersätta Valmyndighetens utbildningsmaterial för röst-
mottagare med eget material och vänder sig till länsstyrelsen. Arbets-
insatsen är ny och innebär en kostnadsökning, som av länsstyrelserna 
uppskattas till intervallet 800 000–1 500 000. 

Valnämnderna 

Vi ser ett behov av att utbildningen av röstmottagare innehåller 
moment, både av praktik och teori, som förbereder röstmottagarna 
på olika situationer som kan uppkomma i val- och röstningslokaler. 
Den utbildning som finns i dag behöver därför tillföras ett antal 
moment. Utbildningen av röstmottagarna behöver inte bara breddas 
utan också fördjupas. Det medför kostnadsökningar för valnämn-
dernas utbildning av röstmottagare. Ökningarna avser både röstmot-
tagarnas utbildningsarvode och ersättning till utbildarna. För utbild-
ning av röstmottagare utgår normalt ett engångsarvode med i snitt 
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300 till 375 kronor beroende på röstmottagarens funktion. Den ut-
ökade utbildningen får tidsmässigt uppskattas till en ytterligare timme. 
Om vi utgår från att antalet röstmottagare i kommunerna är cirka 
50 000 personer, skulle en ökning av arvodet med 100 kronor inne-
bära en ökning för kommunernas kostnader med 5 000 000 kronor. 
Till detta ska läggas ökade kostnader för utbildarna, som av Sveriges 
Kommuner och Regioner har uppskattats till 350 kronor per timme 
och utbildare. Antalet utbildare och därmed antalet timmar som kan 
bli aktuella varierar mellan kommunerna. Kostnadsökningen behöver 
därför uppskattas. Enligt den kostnadsberäkning som Sveriges Kom-
muner och Regioner lämnat in bör vi räkna med två utbildare per 
10 valdistrikt3, vilket ger 600 utbildningstillfällen per utbildare. Vi har 
tidigare uppskattat att ytterligare en timmes utbildning för röstmot-
tagarna kan anses rimligt. Motsvarande uppskattning görs därför av 
ökningen av tid för utbildarna. Detta innebär en kostnadsökning för 
utbildare med 420 000 kronor baserat på timpriset 350 kronor × 2 ut-
bildare × antalet utbildningstillfällen. 

9.1.7 Sammanfattning 

De kostnader som redovisats baseras på inhämtade uppgifter från 
valadministrationen och beräknas totalt uppgå till cirka 35 000 000 kro-
nor. 29 000 000 avser kostnader per val och 6 000 000 avser en årlig 
kostnadsökning. 

9.1.8 Finansiering 

Utredningens förslag rör grundläggande demokratiska principer för 
hur fria och hemliga val ska genomföras. 

För finansieringen av utredningens förslag finns i princip tre finan-
sieringsmodeller, samtliga kostnadsneutrala till statsbudgeten: införa 
avgifter, minska en annan post på statsbudgeten med samma belopp, 
eller regeringen själv gör en omprioritering under befintligt utgifts-
område. Ingen av dessa modeller för finansiering bedöms tillämpliga 
i detta fall. Inte heller finns det något reformutrymme för de kom-
mande åren som skulle kunna tas i anspråk. 

3 Cirka 6 000 för valen 2018 och 2019. 
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Vad som då återstår är att öka anslag 6:1 Allmänna val och demo-
krati samt anslag 6:4 Valmyndigheten i statsbudgeten. 

9.2 Förslagens betydelse för den kommunala 
självstyrelsen 

Bestämmelsen i 14 kap. 3 § regeringsformen innebär att en regel-
mässig prövning av de kommunala självstyrelseintressena ska göras 
under lagstiftningsprocessen, med tillämpning av en proportionali-
tetsprincip. I bestämmelsen anges att en inskränkning i den kommu-
nala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hän-
syn till de ändamål som har föranlett inskränkningen. 

De förslag som utredningen lämnar innebär en viss skärpning av 
några krav i vallagen, till exempel om att använda Valmyndighetens 
utbildningsmaterial, kvalitetssäkra eget utbildningsmaterial, preci-
sera utrymmet utanför röstmottagningsställena, lägga ut valsedlarna, 
biträda väljare vid valsedelsställ och valskärm. I dessa avseenden inne-
bär förslagen en viss begränsning av bestämmanderätten för kommu-
nerna. Begränsningen går dock inte utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till valsäkerheten. 

9.3 Övriga konsekvenser 

Utredningen bedömer att förslagen i övrigt är neutrala vad gäller kon-
sekvenser som ska redovisas i detta sammanhang. 
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10 Ikraftträdande 
och genomförande 

De förslag som presenteras i detta delbetänkande syftar till att stärka 
skyddet för fria och hemliga val. Frågorna som behandlas har aktua-
liserats i flera rapporter som bland annat pekar på förekomsten av 
gruppröstning, problem med försök till sabotage, manipulation av 
valsedlar, ordningsstörningar eller andra hot mot genomförandet av 
valet eller tilltron till valresultatet. Även om problemen i de flesta fall 
inte har rapporterats som omfattande är de till sin natur allvarliga. 
Denna omständighet, tillsammans med starka önskemål från valadmi-
nistrationen att frågorna får en snar lösning, gör det angeläget att våra 
förslag kan tillämpas redan vid de allmänna valen år 2022. Några av 
förslagen förutsätter, för att kunna tillämpas 2022, att ett förbere-
dande arbete påbörjas redan under hösten 2021. 

En ungefärlig beräkning av den tid som krävs för remissbehand-
ling, fortsatt beredning inom Regeringskansliet och behandling i 
riksdagen ger vid handen att förslagen bör kunna träda i kraft den 
1 februari 2022. 

Förslagen kräver inga övergångsbestämmelser. 
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11 Författningskommentar 

11.1 Förslaget till lag om ändring i vallagen 
(2005:837) 

3 kap. 

1 och 5 §§ 

I den centrala valmyndighetens uppgift att ha det övergripande an-
svaret i landet för frågor om val ingår att informera allmänheten om 
när, var och hur man röstar samt vad som i övrigt gäller för valet (se 
prop. 2004/05:163 s. 111). Det föreslagna tillägget till bestämmelsen 
i 1 § innebär ingen ändring i sak, men tydliggör att det i den centrala 
valmyndighetens ansvar också ingår att utveckla och tillhandahålla 
erforderligt utbildningsmaterial för länsstyrelserna och valnämnderna. 

Det föreslagna tillägget till bestämmelsen i 5 § innebär att valnämn-
derna som huvudregel ska använda den centrala valmyndighetens ut-
bildningsmaterial för röstmottagare, men att nämnderna för den skull 
inte är förhindrade att komplettera utbildningsmaterialet med eget 
innehåll under förutsättning att det material som i så fall används 
också har kvalitetssäkrats. 

Huvudsyftet med de båda tilläggen är att skapa förutsättningar för 
en enhetlig praxis och ett gemensamt förhållningssätt i valförfaran-
det runt om i landet. 

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 6.6.2 

6 § 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.6.4. 
Den nuvarande minimiregeln att det vid röstmottagningen i en 

röstningslokal (förtidsröstning) ska vara minst två röstmottagare när-
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varande kompletteras med en regel att en av de närvarande röstmot-
tagarna ska inneha rollen som ordförande för röstmottagningen. 

7 kap. 

3 § 

Ändringen i första stycket innebär ett förtydligande av vad som anses 
gälla redan i dag. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.6.2. 

Ändringen i andra stycket innebär att en väljare som, på grund av 
funktionsnedsättning eller liknande, inte själva kan göra i ordning 
sina röster ska som huvudregel få hjälp med detta av röstmottagare i 
den utsträckning som behövs, men att en sådan väljare också får an-
lita ytterligare en person som hjälper honom eller henne. Ändringen 
innebär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande i dessa fall. 
Röstmottagarnas uppgift är att säkerställa att de personer som hjäl-
per väljare att rösta också följer väljarnas instruktioner. Bestämmel-
sen behandlas i avsnitt 7.6.3. 

Vidare har i andra stycket föreskrivits ett uttryckligt åliggande för 
röstmottagarna att göra de personer som hjälper väljare att rösta upp-
märksamma på att de har tystnadsplikt. Bestämmelsen behandlas i 
avsnitt 7.6.4. 

Bestämmelser om tystnadsplikt för en person som på detta sätt 
biträder en väljare att rösta finns i 16 kap. 1 §. 

Samtliga ändringar i 3 § avser att stärka skyddet för fria och hem-
liga val för de väljare som på grund av funktionsnedsättning eller lik-
nande inte själva kan göra i ordning sina röster samt motverka före-
komsten av s.k. gruppröstning. 

8 kap. 

1 § 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.2 
Bestämmelsen är ny, men har sin motsvarighet i tidigare vallagar. 

Den har tagits in i ett klargörande syfte. 
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2 § (omnumrerad till 3 §) 

Bestämmelsen i första stycket om en lämplig avskärmad plats där val-
sedlar kan läggas ut kompletteras med en bestämmelse om att väl-
jarna där, var för sig, ska kunna ta sina valsedlar utan insyn från andra 
personer. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.7.6. 

Den föreslagna bestämmelsen i andra stycket innebär att samtliga 
valsedlar ska genom valnämndens försorg placeras innanför valsedel-
avskärmningarna, vilket i praktiken blir en uppgift för röstmottagarna 
på röstmottagningsställena och hos utlandsmyndigheterna de tjänste-
män som där fungerar som röstmottagare. I övrigt innebär det ingen 
förändring av partiernas nuvarande ansvar för att partiernas namn-
valsedlar kommer på plats i tid och i tillräcklig mängd till röstmot-
tagningsställena så länge röstmottagningen pågår. Bestämmelsen 
behandlas i avsnitt 8.7.2. 

Den föreslagna bestämmelsen i tredje stycket om en likformig pla-
cering av valsedlarna är ny och är ett förtydligande av vad som redan får 
anses gälla. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.7.3. 

Ändringarna i första stycket innebär en ytterligare förstärkning 
av valhemligheten. 

Ändringarna i andra stycket avser att ge röstmottagarna bättre 
förutsättningar att upprätthålla ordningen bland valsedlarna, efter-
som det förutses minska antalet tillfällen som någon annan än en väl-
jare befinner sig bakom avskärmningen av valsedlar. 

Ändringen i tredje stycket avser att stärka skyddet för rättvisa val. 

3 a § 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.7.6. 
Bestämmelsen är ny och motsvarar 7 kap. 3 § andra stycket. Någon 

bestämmelse om tystnadsplikt föreslås inte för den som väljaren själv 
utser för att få hjälp med att ta sina valsedlar. Bestämmelsen om tyst-
nadsplikt gäller endast för den som hjälper en väljare att göra i ord-
ning sina röster bakom valskärmen. 

151 



   

 

    

     
    

          
 

        
  

    

  
         

        
      

     
        

  
     
       

   
          

           
 

 
     

   
        

           
         

           
      

       
    

Författningskommentar SOU 2021:7 

3 § (omnumrerad till 4 §) 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.6.5. 
Paragrafen klargör inom vilket område röstmottagarna enligt nu-

varande 8 kap. 4 § ansvarar för ordningen och har de befogenheter 
som anges i paragrafen. 

En motsvarande ändring har gjorts i nuvarande 8 kap. 4 § (om-
numrerad till 5 §) 

4 § (omnumrerad till 5 §) 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. 
I andra meningen klargörs att inte bara den som finns i lokalen 

eller i ett utrymme intill denna utan också den som befinner sig i ett 
område närmast utanför lokalen ska rätta sig efter de anvisningar 
som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genom-
föras (se kommentaren till 8 kap. 3 §, omnumrerad till 4 §). Bestäm-
melsen behandlas i avsnitt 6.6.5. 

I en ny tredje mening klarläggs att den som inte följer röstmot-
tagarnas anvisningar får tillfälligt avvisas från lokalen, utrymmet eller 
området, om det har väsentlig betydelse för genomförandet av röst-
mottagningen. Att röstmottagarna har rätt att uppmana den som inte 
rättar sig efter de anvisningar som ges att lämna lokalen är också något 
som redan anses gälla. 

Begreppet avvisa används här inte i samma betydelse som i polis-
lagen (1984:387) eller ordningslagen (1993:1617). Det är inte fråga 
om ett tvångsmedel i den bemärkelse som avses i nämnda lagar. 

Om ett avlägsnande blir aktuellt ska det genomföras av polis eller 
ordningsvakt. Ett avlägsnande är till sin natur tillfälligt. Det innebär att 
den som inte följt röstmottagarnas anvisningar och därför avvisats all-
tid kan återkomma till röstmottagningsstället när han eller hon själv vill. 

Bestämmelsen avser att förstärka röstmottagarnas möjligheter att 
upprätthålla ordningen och säkerheten i och kring röstmottagnings-
ställena. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.6.3. 
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16 kap. 

1 § 

Bestämmelsen, som är ny, behandlas i avsnitt 7.6.4. 
För röstmottagare, som hjälper väljare som inte själva kan göra i 

ordning sina röster vid röstning i val- eller röstningslokaler eller vid 
röstavlämning till ambulerande röstmottagare, gäller redan enligt 
40 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tystnadsplikt. 
För privatpersoner som hjälper väljare att rösta föreslås att tystnads-
plikt ska gälla även för dem om de därigenom fått kännedom om hur 
väljaren röstat. 

Bestämmelsen avser att stärka skyddet för fria och hemliga val för 
de väljare som inte själva kan göra i ordning sina röster. 
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Särskilt yttrande 

Behovet av en översyn av valsedelssystemet 

Särskilt yttrande av 
Fredrik Lindahl (sd) och Michael Rubbestad (sd) 

Sverigedemokraterna välkomnar och delar i stort utredningens slut-
satser men vill framhålla följande: 

I Valmyndighetens rapport, Erfarenheter från valen 2018, kons-
taterade myndigheten: ”Valsedelssystemet [bör] ses över i sin helhet, 
med sikte på ett förenklat, förbättrat och mindre sårbart system samt 
att användningen av neutrala valsedlar och ett system med tryck av 
en valsedel per val och person särskilt övervägs.” Denna problem-
beskrivning förstärks av Riksrevisionens rapport Valförfarandet – val-
hemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35). ”Proble-
men med köer, svårigheterna att hålla ordning bland valsedlar och 
förhindra sabotage av olika slag samt behov av större lokaler och fler 
röstmottagare har också mer eller mindre direkt koppling till nu-
varande valsedelssystem. Riksrevisionens bedömning är att ett sätt 
att avhjälpa dessa problem skulle kunna vara att ersätta nuvarande 
valsedelssystem med ett system som kräver färre valsedlar.” 

Det är därmed enligt vår uppfattning olyckligt att inte ta till vara 
på detta tillfälle där kommittén hade kunnat välja att själva utreda alter-
nativt förordat en framtida utredning om en rättssäker och mindre 
sårbar lösning med sikte på färre valsedlar. Diverse lösningar med 
avskärmningar av partiunika valsedlar löser inte alla de brister som 
kan kopplas till nuvarande ordning. 
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Bilaga 1 

Kommittédirektiv 2020:30 

Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet 

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2020 

Sammanfattning 

Valens demokratiska legitimitet bygger i hög grad på väljarnas och 
partiernas tillit till valsystemets förmåga att säkerställa säkra och kor-
rekta valresultat. Valens legitimitet är också till stor del beroende av 
valsystemets förmåga att tillgodose jämbördiga villkor för valdelta-
gande för olika väljargrupper och skapa förutsättningar för ett högt 
valdeltagande. Dessa frågor måste kontinuerligt bevakas för att demo-
kratins villkor ska värnas. En parlamentariskt sammansatt kommitté 
får därför i uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar 
i delar av valsystemet. 

Kommittén ska bl.a. 

• analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säker-
hetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av 
incidenter vid röstmottagning i syfte att stärka allmänhetens till-
tro till valsystemet, 

• bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid 
röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt före-
slå metoder för att motverka förekomsten av s.k. familjeröstning, 

• utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ, 

• föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper 
med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin 
rösträtt, och 
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• på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra för-
slag på åtgärder som kommittén bedömer är motiverade. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Kommittén 
får, om den bedömer att det är lämpligt, lämna ett eller flera delbe-
tänkanden. 

Behovet av en utredning 

Grundläggande bestämmelser om val till riksdagen respektive region-
och kommunfullmäktige finns i regeringsformen och kommunal-
lagen (2017:725). För val till Europaparlamentet finns sådana bestäm-
melser bl.a. i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna och i den s.k. valrättsakten (bilaga till rådets beslut 76/787 
av den 20 september 1976 med senare ändringar), som har genom-
förts huvudsakligen genom bestämmelser i vallagen (2005:837). Mera 
detaljerade bestämmelser om genomförande av allmänna val finns i 
vallagen och valförordningen (2005:874). Av bestämmelserna i reger-
ingsformen framgår bl.a. att riksdagen utses genom fria, hemliga och 
direkta val och att röstning sker på parti med möjlighet för väljarna 
att lämna särskild personröst (3 kap. 1 § regeringsformen). Med rege-
ringsformens föreskrift om att valen ska vara fria avses att ingen 
annan än väljaren själv får bestämma vilket parti väljaren ska rösta på. 
Att valet är hemligt innebär framför allt att en väljare inte ska vara 
tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat. Det ska inte 
heller vara möjligt att i efterhand ta reda på hur någon har röstat. 

Det grundläggande syftet med vallagens bestämmelser om genom-
förande av val är att reglera formerna för medborgarnas demokra-
tiska delaktighet i den representativa demokratin och tillgodose de 
krav som ställs upp i regeringsformen, med det övergripande ända-
målet att säkerställa riktiga och demokratiskt legitima valresultat. 
Det är av största vikt att det bland både väljarna och de politiska 
partierna finns ett stort förtroende för valsystemets förutsättningar 
att uppnå detta. De erfarenheter som samlas och redovisas i rappor-
ter av bl.a. Valmyndigheten och Valprövningsnämnden efter varje 
val är viktiga underlag för att kunna bedöma om dessa krav är upp-
fyllda eller om det finns anledning att överväga förändringar för att 
bättre tillgodose kraven. Även andra, externa och oberoende aktö-
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rers observationer kan vara av stort värde i detta arbete (se t.ex. Riks-
revisionens granskningsrapport Valförfarandet – valhemlighet, träff-
säkerhet och godtagbar tid, RiR 2019:35). 

Det svenska valförfarandet kännetecknas av att det är decentrali-
serat, manuellt och transparent. Alla röster räknas för hand av per-
sonal som fått särskild utbildning för uppgiften. Rösträkningen görs 
decentraliserat på lokal nivå i vallokaler och valnämnder och regio-
nalt hos länsstyrelser. Rösterna räknas flera gånger i offentliga för-
rättningar, alltid med full insyn från allmänheten. Korrigeringar kan 
göras fram till dess att resultatet fastställs och mandaten fördelas. De 
fastställda resultaten kan överklagas och överprövas av en för ända-
målet särskilt kvalificerad överprövningsinstans. Dessa olika inslag i 
förfarandet bidrar till att göra systemet både robust och rättssäkert. 

Valmyndighetens samlade bild från valen till riksdag, kommun 
och region 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019 är att de har 
kunnat genomföras på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt 
(Valmyndighetens rapporter, Erfarenheter från valen 2018 s. 4, dnr 
Ju2019/00547/L6 och Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 
s. 4, dnr Ju2019/03145/L6). De fel och brister som förekom vid ge-
nomförandet av 2018 års val bedöms av Valmyndigheten till mindre än 
en promille bero på faktorer som kan knytas till valadministrationen. 
Enligt regeringens uppfattning får det betraktas som ett mycket gott 
betyg för administrationen, inte minst med tanke på vilket omfat-
tande arbete som krävs av alla involverade aktörer för att genomföra 
så omfattande val. Samtidigt kan konstateras att det inte har saknats 
utmaningar i verksamheten. 

Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) har gjort bedömningen att riskerna för informations-
påverkan och hoten mot valens genomförande på senare tid har ökat. 
Säkerhetspolisens uppgift när det gäller valen och valrörelsen 2018 
var att skydda Sverige och svenska intressen. För myndighetens del 
innebär det att skydda Sveriges demokratiska system, förtroende-
valda politiker i den centrala statsledningen och förtroendet för val-
processen (Säkerhetspolisens årsbok 2018 s. 23). Som ett led i arbe-
tet att stärka skyddet mot bl.a. informationspåverkan i 2018 års val 
inledde MSB under 2016 ett projekt i syfte att skydda valens genom-
förande. Enligt Säkerhetspolisens utvärdering gick arbetet med att 
skydda valen och valprocessen bra. Regeringsföreträdare och riksdags-
ledamöter kunde genomföra sina valkampanjer enligt plan och det före-
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kom inga omfattande påverkanskampanjer från främmande makt för 
att påverka valet. De incidenter som inträffade låg inom ramen för 
Säkerhetspolisens bedömningar (Säkerhetspolisens årsbok 2018 s. 23). 

En nära samverkan inleddes också mellan MSB, Valmyndigheten, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i syfte att upptäcka och 
motverka hot mot valens genomförande. Under röstningsperioden 
identifierades bl.a. incidenter i form av försök till sabotage genom 
stöld av valsedlar på några förtidsröstningsställen. I andra fall rörde 
det sig om felaktiga rykten om att valsedlar stulits trots att de inte 
varit försvunna. Ryktesspridning, i kombination med bl.a. okunskap, 
uppfattades som försök att påverka förtroendet för det svenska val-
systemet i negativ riktning (Valmyndighetens rapport 2018 s. 10). 

Det kan också konstateras att antalet överklaganden av valen var det 
största i Valprövningsnämndens historia och överträffade tidigare 
års siffror många gånger om. Antalet formella överklaganden uppgick 
2018 till 723, vilket kan jämföras med 2014 års val då antalet över-
klaganden var 96 och 2010 års val då antalet var 209 (Valprövnings-
nämndens promemoria 2018, Erfarenheter av prövningen av överkla-
ganden i 2018 års allmänna val s. 4, dnr Ju2019/01481/L6). I anslutning 
till valen förekom till skillnad från vid tidigare val också missnöjes-
yttringar i form av omfattande namninsamlingar och offentliga upprop. 
Under 2018 fick Valprövningsnämnden 63 skrivelser från olika per-
soner med bl.a. påståenden om valfusk och synpunkter på valens 
genomförande (Valprövningsnämndens promemoria 2018 s. 15). Sam-
mantaget ger myndigheternas rapporter en bild av att misstron bland 
allmänheten mot valsystemet på senare tid tycks ha ökat. 

De samlade erfarenheterna från 2018 och 2019 års val motiverar 
att initiativ nu tas till att göra en översyn av vissa delar av valsystemet 
i syfte att stärka förtroendet för valsystemet och stärka dess mot-
ståndskraft mot manipulationer. 

För att ytterligare stärka valens demokratiska legitimitet bör det 
i översynen även ingå att undersöka om det går att öka tillgänglig-
heten för olika väljargrupper till valförfarandet. Syftet är att skapa 
jämbördiga villkor för valdeltagande för olika väljargrupper och värna 
intresset av ett högt valdeltagande. På detta område finns två tillkänna-
givanden från riksdagen, dels om att väljare med synnedsättning ska 
kunna personrösta utan att tvingas röja valhemligheten för någon, dels 
om att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Dessa frågor passar 
väl in i denna översyn av delar av valsystemet. 
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Uppdraget att stärka valsystemets motståndskraft mot manipula-
tioner bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Center-
partiet och Liberalerna. 

Uppdraget att stärka valsystemets motståndskraft 
mot manipulationer 

Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen 

Inför valen 2018 aktualiserades enligt berörda myndigheter risker 
för informationspåverkan och hot mot valens genomförande på ett 
sätt som inte tidigare identifierats. Enligt Valmyndighetens analys 
handlade de största riskerna om felaktig information om och direkta 
hot mot valens genomförande. Enligt myndigheten rörde det sig 
även om risker förknippade med antagonister som ville försöka under-
gräva förtroendet för valsystemet, för valens genomförande och i för-
längningen för den svenska demokratin (Valmyndighetens rapport 
2018 s. 10). Valmyndigheten pekade även på andra sårbarheter i 
systemet som varit kända en längre tid, bl.a. risker kopplade till pro-
duktionen och utskicken av röstkort som främst hänger samman 
med brister i produktionskapacitet i landet (Valmyndighetens rap-
port 2018 s. 21–22). 

Enligt Säkerhetspolisens utvärdering förekom inte några omfat-
tande påverkanskampanjer från främmande makt för att påverka valen, 
men risken för påverkan i framtiden förutses finnas kvar. Valen och 
valrörelsen fungerade som en plattform för att öka kunskapen om 
säkerhetsskydd och risken för påverkansoperationer från främmande 
makt bland myndigheter, organisationer och allmänhet (Säkerhets-
polisens årsbok 2018 s. 23). 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för de mest skyddsvärda 
verksamheterna i samhället. Med säkerhetsskydd avses skydd av säker-
hetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och 
andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. De verksamheter som faller 
inom lagstiftningens tillämpningsområde är sådana som är av bety-
delse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige för-
pliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Valsystemet, 
och i synnerhet valdatasystemet, har ett högt skyddsvärde eftersom 
det är en grundläggande förutsättning för det demokratiska stats-
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skicket. Att förebygga försök att systematiskt hindra medborgarna 
från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter har sedan 
länge ansetts vara en uppgift för säkerhetsskyddet (prop. 1995/96:129 
s. 22 f.). 

Även om Valmyndigheten var väl rustad för att motverka hot mot 
valens genomförande identifierades under röstningsperioden bl.a. 
försök till sabotage genom stöld av valsedlar och felaktiga rykten om 
att valsedlar stulits trots att de inte varit försvunna. Försök att på-
verka synen på det svenska valsystemet negativt förekom även genom 
diskussioner på sociala medier och upprop på internet med namn-
underskrifter om valfusk (Valmyndighetens rapport 2018 s. 10–11). 
Valmyndigheten har pekat på att det nuvarande valsystemet inte har 
någon myndighet med ett övergripande och sammanhållande ansvar 
för säkerhetsfrågorna inom valadministrationen (Valmyndighetens rap-
port 2018 s. 11). Det innebär i praktiken att alla kommunala val-
nämnder, länsstyrelser och Valmyndigheten, samt i förekommande 
fall även de utlandsmyndigheter som anordnar förtidsröstning, har 
ett delat ansvar för dessa frågor. Att ansvaret är spritt på så många 
myndigheter kan bidra till ökade risker för störningar som allvarligt 
kan inverka på förutsättningarna att genomföra valen säkert och kor-
rekt. Mot denna bakgrund finns skäl att undersöka behovet av att ge 
en myndighet ett utpekat ansvar för samordningen av säkerhetsfrå-
gor, både när det gäller den fysiska säkerheten och valsystemets 
infrastruktur och informationshantering. 

Kommittén ska därför 

• ta ställning till om en ordning med ett utpekat ansvar för sam-
ordning av säkerhetsfrågor i valadministrationen bör inrättas och 
vilka resurser som bör tillföras den myndighet som eventuellt 
föreslås få detta ansvar. 

En rutin för incidentrapportering 

Valprövningsnämnden är överprövningsinstans för valmyndigheter-
nas beslut och prövar efter överklagande om det vid förberedelser 
och genomförande av ett val förekommit avvikelser från ordningen 
eller om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller 
på något annat sätt agerat otillbörligt vid valet. Nämnden kan upp-
häva val och besluta om omval. Efter att resultatet av valen 2018 
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kungjorts kom ett stort antal överklaganden och skrivelser in till 
Valprövningsnämnden med påståenden om valfusk och synpunkter 
på genomförandet av valen. Enligt Valprövningsnämnden var en tredje-
del av överklagandena som kom in mycket allmänt hållna och byggde 
i många fall på uppgifter hämtade från medier eller annat håll och 
inte på sådant som klagandena själva upplevt. Dessa överklaganden 
avslogs av nämnden och skrivelserna föranledde inte några åtgärder 
(Valprövningsnämndens promemoria 2018 s. 11–15). 

När det gäller ökningen av överklaganden och skrivelser noterade 
Valprövningsnämnden att de i många fall rörde påståenden om inci-
denter vid röstmottagningen som hade kunnat omhändertas i en 
annan ordning, om en sådan hade funnits (Valprövningsnämndens 
promemoria 2018 s. 17). Under förtidsröstningsperioden fick Val-
myndigheten många frågor från medierna och allmänheten om på-
stådda och faktiska incidenter samt om avsaknaden av en samlad 
incidentrapportering inom valadministrationen. Enligt Valmyndig-
heten skulle en samlad incidentrapportering kunna införas för att 
underlätta för myndigheten att skilja rykten från fakta och därigenom 
också få en samlad nationell lägesbild, vilket bl.a. skulle kunna an-
vändas av Valmyndigheten för att besvara frågor från medierna och 
dementera felaktiga rykten (Valmyndighetens rapport 2018 s. 11). 
I sammanhanget kan nämnas att rapportering om säkerhetshotande 
aktiviteter och händelser som rör Sveriges säkerhet enligt säkerhets-
skyddslagen alltid ska ske till Säkerhetspolisen. 

Frågan om att inrätta en incidentrapportering har tidigare över-
vägts av 2015 års vallagsutredning (Ju 2015:12). Enligt utredningen 
handlade frågan om att redan under röstmottagningen ta hand om 
frågor, synpunkter, klagomål och liknande för att undvika över-
klaganden som i realiteten snarare är klagomål. Utredningen fram-
höll att detta skulle kunna tillgodoses genom att röstmottagarna finns 
tillgängliga för frågor och förtydliganden till väljarna samt genom in-
formation till väljarna på affischer och andra kanaler om möjligheten 
att direkt i vallokalen eller röstningslokalen framföra synpunkter eller 
klaga utan att överklaga (SOU 2016:71 s. 105–106). Regeringen såg 
vid tillfället inte behov av att i lag reglera eller på annat sätt precisera 
formerna för incidentrapportering men skulle fortsatt överväga frågan 
(prop. 2017/18:38 s. 66). Erfarenheterna från valen 2018 visar att det 
skett en stor ökning av antalet klagomål och en förändring av karak-
tären hos dessa. Denna utveckling sätter frågan om behovet av att 
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reglera formerna för incidentrapportering och samordning av incident-
rapportering i nytt ljus och motiverar att frågan övervägs på nytt. 

Kommittén ska därför 

• ta ställning till om en rutin för samordning och rapportering av 
incidenter i samband med val bör införas. 

Valobservatörers status 

Av stor betydelse för valens demokratiska legitimitet är att valför-
farandet i alla olika skeden är transparent och tillgängligt för medier-
nas, allmänhetens och särskilda valobservatörers granskning. Av val-
lagen framgår att all röstmottagning och rösträkning är offentlig 
(11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § vallagen). Det innebär att 
vem som helst har rätt att bevaka röstmottagningen och rösträkningen 
utan något särskilt tillstånd. Regelverket innebär att nationella och 
internationella valobservatörer har samma rätt till insyn i valförfaran-
det och möjlighet att granska valens genomförande som andra. Val-
observatörers status är dock inte uttryckligen reglerad i svensk rätt. 

Erfarenheten från externa granskningar av svenska val visar att val-
systemet formellt sett är öppet för insyn. Samtidigt har svårigheter 
noterats vid genomförandet av uppdraget för valobservatörer, bl.a. 
att observatörer behövt visa legitimation innan de getts tillträde till 
vallokalerna, se t.ex. Swedish International Liberal Centers (SILC) 
rapport från valövervakning av de svenska valen 2014 s. 6, dnr Ju2014/ 
07421/L6. Byrån för demokratiska institutioner och mänskliga rättig-
heter (ODIHR), som är en del av Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE), har i sin rapport från observationen av 
2018 års val rekommenderat Sverige att uttryckligen reglera valobser-
vatörers status i linje med artikel 8 i OSSE:s Köpenhamnsdeklaration 
från 1990 (ODIHR:s rapport från observationen av 2018 års val i 
Sverige s. 10, dnr UD2018/10289/ES). 

Med hänsyn till hur viktigt det är för förtroendet för valsystemet 
och valens legitimitet att det finns en kontroll av och insyn i för-
farandet, är det angeläget att den reglering som syftar till att säker-
ställa insynen är tydlig och klar såväl för dem som arbetar i val som 
för dem som ska granska valens genomförande. Granskningen är vik-
tig för att brister i förfarandet lättare ska kunna upptäckas och åtgär-
das. Det kan i sin tur också bidra till att spekulationer om valfusk 
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bättre kan motverkas. De senaste valobservationernas erfarenheter 
visar att det nu finns skäl att överväga behovet av en uttrycklig regler-
ing och ackreditering för valobservatörer. 

Kommittén ska därför 

• utreda behovet av att införa särskilda regler och ackreditering för 
valobservatörer. 

Uppdraget att stärka skyddet för fria och hemliga val 

Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen 

I vallagen finns bestämmelser som syftar till att skydda rätten till fria 
och hemliga val. Det finns t.ex. ett förbud mot propaganda eller 
annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val på 
röstmottagningsställen och i utrymmen intill dessa. Röstmottagarna 
är ansvariga för ordningen på röstmottagningsställena och utrym-
men i anslutning till dessa (8 kap. 3 och 4 §§ vallagen). Dessutom är 
det brottsligt att på ett otillbörligt sätt försöka inverka på röstningen 
genom att handgripligen eller på liknande sätt försöka hindra eller 
tvinga en väljare att rösta (17 kap. 8 § brottsbalken). Att hota välja-
ren med en gärning som för denne medför lidande, skada eller annan 
olägenhet samt att lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan sådan 
förmån kan också omfattas av brottet otillbörligt verkande vid röst-
ning. Det kan också vara straffbart att lämna vilseledande uppgifter 
som hänför sig till själva röstningen, t.ex. genom att vilseleda om 
tiden eller platsen för röstningen. 

Av en enkätundersökning som Valmyndigheten skickade till samt-
liga kommuner efter valen 2018 framkom att så många som en sjätte-
del av de kommuner som svarade på enkäten (39 av 236) hade haft 
problem med försök till sabotage, ordningsstörningar eller andra hot 
mot genomförandet av valen eller tilltron till valresultatet. Flera kom-
muner uppgav att det hade rört sig om hot, våld, rasism och kränk-
ningar mot röstmottagare i röstmottagningsställen (Valmyndighetens 
rapport 2018 s. 31–32). 

Det är av grundläggande betydelse att alla väljare kan rösta under 
trygga former. Varje påstående om hot mot väljare eller röstmot-
tagare i röstmottagningsställen och försök till otillbörlig påverkan 
måste därför tas på allvar. Den nuvarande regleringen ger väljarna 
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skydd mot olika former av påverkan vid röstningen. I syfte att stärka 
skyddet och säkerställa att det upprätthålls i praktiken bör valsyste-
mets motståndskraft mot olika former av påverkan vid röstningen 
analyseras. 

Kommittén ska därför 

• bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid 
röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och analysera 
behovet av att utvidga möjligheterna att upprätthålla ordningen 
och säkerheten i och kring röstmottagningsställena. 

Familjeröstning 

Av vallagen följer att varje väljare ska göra i ordning sina röster 
bakom en valskärm och därefter lämna valkuverten till röstmottagarna. 
Att två eller flera personer samtidigt ställer sig bakom valskärmen 
och tillsammans gör i ordning sina valkuvert eller diskuterar sina val 
är inte tillåtet (förbudet mot s.k. familjeröstning). Det gäller oavsett 
vilken relation personerna har till varandra, dvs. alla tillfällen när fler 
än en person befinner sig tillsammans bakom valskärmen. Däremot 
kan de väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande 
inte själva kan göra i ordning sina röster på begäran få hjälp med 
detta av röstmottagarna eller någon annan (7 kap. 3 § vallagen). 

I rapporter som publicerats av SILC och Democracy Volunteers 
efter de två senaste nationella allmänna valen redovisas observationer 
som tyder på att familjeröstning, trots förbudet, är relativt vanligt 
förekommande i Sverige (se t.ex. SILC:s rapport från valövervakning 
av 2014 års val i Sverige s. 6–8 och Democracy Volunteers rapport 
från observationen av 2018 års val i Sverige s. 12–13). I rapporterna 
tecknas bilden av att fenomenet i en del fall framstod som normali-
serat och inte möttes av protester från röstmottagarnas sida. 

Familjeröstning innebär ett hot mot väljarnas rätt att själva få 
bestämma vilket parti de ska rösta på. Av nuvarande reglering fram-
går tydligt vad som gäller vid röstningen och hur ordningen i val- och 
röstningslokalerna ska upprätthållas. I syfte att säkerställa att för-
budet mot familjeröstning upprätthålls i praktiken bör kommittén 
ges i uppdrag att föreslå metoder för att motverka förekomsten av 
familjeröstning. 
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Kommittén ska därför 

• föreslå metoder eller åtgärder som kan bidra till att bättre mot-
verka förekomsten av familjeröstning. 

Reformen med avskärmningar av valsedelställ 

För att säkerställa genomförandet av fria och hemliga val innehåller 
vallagen regler för hur röstningen ska gå till. Vidare är det krimina-
liserat som brott mot rösthemligheten att obehörigen skaffa sig känne-
dom om det som ska hållas hemligt vid utövningen av rösträtten 
(17 kap. 9 § brottsbalken). Vallagen innehåller även bestämmelser om 
vem som ska ansvara för att lägga ut valsedlar i val- och röstnings-
lokaler. Vid val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige ska 
valadministrationen under vissa förutsättningar lägga ut partivalsed-
lar (valsedlar med parti- och valbeteckning) medan partierna ansvarar 
för att lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteck-
ning samt uppgifter om kandidater). När det gäller val till Europa-
parlamentet kan valadministrationen under vissa förutsättningar även 
vara skyldig att lägga ut namnvalsedlar. 

I syfte att stärka skyddet för valhemligheten och därmed även 
minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i sam-
band med röstningen föreslog regeringen i propositionen Stärkt 
skydd för valhemligheten (prop. 2017/18:286) ändringar i vallagen 
med innebörd bl.a. att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller 
röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn 
från andra väljare (8 kap. 2 § vallagen). Bakgrunden till förslagen var 
att den plats där valsedlar lades ut i eller i anslutning till röstmottag-
ningsställena normalt var öppen för full insyn från andra väljare när 
en väljare skulle ta sina valsedlar. Det kunde innebära att väljare upp-
levde att deras valhemlighet röjdes i samband med att de tog valsed-
lar (prop. 2017/18:286 s. 9–10). Riksdagen ställde sig bakom försla-
gen (bet. 2018/19:KU 12, rskr. 2018/19:35). Lagändringarna trädde 
i kraft den 1 januari 2019. 

I sitt remissyttrande över förslaget förde Valmyndigheten bl.a. 
fram att det nya förfarandet med avskärmningar kunde göra det ännu 
svårare att hålla ordning bland valsedlarna än det redan var eftersom 
möjligheterna till sabotage och manipulation av valsedlarna ökade när 
dessa var dolda bakom en avskärmning. Liknande synpunkter fördes 
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även fram av några länsstyrelser och kommuner. Valmyndigheten 
har i flera sammanhang också framfört att mängden valsedlar och val-
lagens bestämmelser om vilka partiers valsedlar som måste tillhanda-
hållas leder till svårigheter att hålla ordning bland valsedlarna. Reger-
ingen gjorde i propositionen bedömningen att riskerna borde kunna 
motverkas bl.a. genom röstmottagarnas kontroller av valsedelställen. 

Det nya förfarandet med avskärmningar av valsedelställ tilläm-
pades för första gången vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 
2019. För att säkerställa valadministrationens förmåga att motverka 
sabotage och manipulation av valsedlar efter införandet av de nya 
kraven bör tillämpningen av det nya förfarandet utvärderas. Vid ut-
värderingen bör kommittén analysera behovet av säkerhetsstärkande 
åtgärder för att skydda valförfarandet från manipulation. Det kan 
t.ex. vara frågor om ansvaret för att lägga ut valsedlar och om utform-
ningen av valsedelställ. Det kan också vara att överväga behovet av 
verkställighetsföreskrifter i syfte att öka enhetligheten i hanteringen 
av dessa frågor i landet som helhet. 

Kommittén ska därför 

• utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelsställ och analy-
sera behovet av åtgärder för att ytterligare minska riskerna för 
manipulationer av valsystemet. 

Uppdraget att öka tillgängligheten för vissa väljargrupper 

Väljare med synnedsättning 

Förutom de allmänna bestämmelserna om valhemligheten innehåller 
vallagen särskilda regler för att möjliggöra röstning för väljare som 
på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra 
i ordning sina röster eller ta sig till ett röstmottagningsställe. Reglerna 
innebär att väljaren kan få hjälp av röstmottagarna eller någon annan 
person vid röstning i val- eller röstningslokalen. Det är även möjligt 
att rösta genom bud eller genom att lämna valsedlar till ambulerande 
röstmottagare (7 kap. 3–4 §§ vallagen). 

Ett problem med det nuvarande förfarandet rör ordningen för att 
lämna en särskild personröst och hur den förhåller sig till rätten att 
rösta med bibehållen valhemlighet. En väljare som vill personrösta 
ska som regel på valsedeln ange detta i ett markerat utrymme intill 
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den kandidat som den helst vill se vald. I vissa fall är det även möjligt 
att personrösta genom att skriva till en kandidat på valsedeln. För att 
lämna en särskild personröst kan t.ex. personer med synnedsättning 
därför behöva hjälp för att kunna göra i ordning sin röst. Det innebär 
att valhemligheten måste röjas för den som hjälper till. Sekretess 
gäller för uppgift om hur en väljare har röstat och som framkommit 
då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen (40 kap. 1 § offent-
lighets- och sekretesslagen [2009:400]). Tystnadsplikten omfattar 
dock inte anhöriga och andra enskilda som hjälper väljare att rösta 
(prop. 2004/05:163 s. 98). 

Att personer med synnedsättning inte kan personrösta utan hjälp 
har uppmärksammats av bl.a. Valmyndigheten (Valmyndighetens 
rapporter 2011:1 s. 7–8 och 2018 s. 23). Vidare har riksdagen i ett 
tillkännagivande till regeringen ställt sig bakom det som konstitu-
tionsutskottet anfört om att väljare med synnedsättning ska kunna 
personrösta utan att tvingas röja valhemligheten för någon (bet. 
2015/16:KU14 punkt 4, rskr. 2015/16:205). Flera remissinstanser 
berörde frågan i yttranden över 2015 års vallagsutrednings betänkande 
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71, 
dnr Ju2016/07760/L6). 

Den grundläggande principen om valhemlighet omfattar alla delar 
av röstningsförfarandet. Den nuvarande ordningen tillgodoser inte 
fullt ut dessa rättigheter för väljare som på grund av synnedsättning 
inte själva kan göra i ordning sina röster. Kommittén bör därför under-
söka åtgärder, t.ex. om tekniska hjälpmedel bör göras tillgängliga för 
att underlätta röstningen för personer med synnedsättning, för att 
stärka valhemligheten för dessa väljare. 

Kommittén ska därför 

• överväga och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att per-
soner med synnedsättning ska kunna personrösta utan att tvingas 
röja valhemligheten för någon. 

Väljargrupper som av skilda anledningar kan ha svårighet 
att utnyttja sin rösträtt 

För väljargrupper som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning 
eller ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe finns en möj-
lighet att rösta genom att lämna sin röst till bud eller ambulerande 
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röstmottagare. Ambulerande röstmottagare kan, precis som röst-
mottagare i val- eller röstningslokaler, hjälpa väljare med att göra i 
ordning sina röster. Bestämmelsen om ambulerande röstmottagare 
tillämpades för första gången vid 2018 års val. Enligt Valmyndig-
hetens erfarenhetsrapport behöver målgruppen för ambulerande röst-
mottagare förtydligas och det bör övervägas om ambulerande röst-
mottagare skulle kunna användas även för andra väljargrupper, t.ex. 
väljare som inte får rösta genom bud och där andra former av röst-
ning inte är lämplig eller praktiskt möjlig. Det kan röra sig om väljare 
som är placerade i polisarrest och väljare som befinner sig på vård-
hem i Statens institutionsstyrelses regi (s.k. SiS-hem) eller som är 
placerade på annan sådan vårdinrättning som begränsar väljarens möj-
ligheter att rösta i röstmottagningslokal (Valmyndighetens rapport 
2018 s. 28–29). 

Den demokratiska rätten att rösta i val till riksdagen gäller lika 
för alla myndiga svenska medborgare som någon gång varit bosatta i 
landet. Det är en given utgångspunkt att alla väljare, dvs. även de som 
på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder har svårt att 
utnyttja sin rösträtt därmed ska ges så jämbördiga förutsättningar 
som möjligt att utnyttja den rätten. Det är för legitimiteten i Sveriges 
demokratiska system viktigt att rösträtten fullt ut är tillgänglig för 
alla väljargrupper. Åtgärder som ytterligare kan förbättra likvärdig-
heten och tillgängligheten till röstningsförfarandet för personer som 
av skilda anledningar kan ha svårighet att i dagens system utnyttja 
sin rösträtt bör därför övervägas. Det kan t.ex. handla om att för-
tydliga eller bredda målgruppen för ambulerande röstmottagare men 
också om informationsinsatser till olika väljargrupper. Vikten av att 
säkerställa skyddet för valhemligheten vid röstningen bör i det arbetet 
beaktas särskilt. 

Kommittén ska därför 

• överväga och lämna förslag till åtgärder som kan förbättra möjlig-
heten för väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt. 

Utlandssvenskar 

En svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige har rätt 
att rösta vid val till riksdagen och Europaparlamentet. Röstning från 
utlandet kan ske antingen genom brevröstning eller röstning på en 
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ambassad eller konsulat. Utlandssvenskar ska tas med i röstlängd 
under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. För att en ut-
landssvensk därefter ska tas med i röstlängd krävs en anmälan till 
Skatteverket om detta vart tionde år (5 kap. 2 § vallagen). För ut-
landssvenskar som finns med i röstlängd upprättas utlandsröstkort, 
som skickas ut cirka två månader före valdagen. Utlandsröstkorten 
kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassader och 
konsulat. En utlandssvensk som är upptagen i röstlängd och som vill 
rösta i Sverige kan beställa ett dubblettröstkort och förtidsrösta i en 
röstningslokal eller rösta på valdagen i den vallokal där väljaren finns 
upptagen i röstlängden (5 kap. 9 och 10 §§ vallagen). 

2014 års Demokratiutredning (Ju 2014:19) har i sitt betänkande 
Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5 s. 149–150) uppmärksam-
mat att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. Utred-
ningen har framhållit dels att flera utlandsboende troligen saknar 
kunskap om kravet på anmälan till Skatteverket om de varit borta 
från Sverige mer än tio år, dels svårigheterna med att rösta, bl.a. med 
avseende på att en utlandssvensk som är i Sverige under valet inte 
kan brevrösta här i landet. Riksdagen har i ett tillkännagivande till 
regeringen ställt sig bakom det som konstitutionsutskottet anfört om 
åtgärder för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Enligt till-
kännagivandet bör regeringen bl.a. utreda om det borde bli möjligt 
för utlandssvenskar att under vissa förutsättningar kunna brevrösta 
även från Sverige (bet. 2016/17:KU22 punkt 5, rskr. 2016/17:200). 

Det är angeläget att utlandssvenskar ges goda förutsättningar att 
rösta. Röstningsförfarandet bör vara utformat så att det tar hänsyn 
till att en väljare, under den tid som förtidsröstningen pågår, kan vara 
på resande fot och därför vid skilda tidpunkter befinna sig i olika län-
der under den perioden. Det är även angeläget att systemet är enkelt 
att administrera för berörda myndigheter. Det finns därför behov av 
att analysera och ta ställning till om röstningsförfarandet bör ändras 
i syfte att underlätta för en utlandssvensk att använda sig av sin röst-
rätt. Kommittén bör beakta att brevröstning medför svårigheter i 
förhållande till det normala röstningsförfarandet när det gäller möj-
ligheten att garantera väljarens valhemlighet och förfarandets till-
förlitlighet och säkerhet. Det har konstaterats dels att en hög andel 
brevröster underkänns, dels att det finns en risk för att röster för-
svinner i postgången (jfr prop. 1996/97:80 s. 148 och Valmyndighetens 
rapport 2018 s. 30). 
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Kommittén ska därför 

• överväga och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att för-
enkla för utlandssvenskar att delta i riksdagsval och val till Europa-
parlamentet och därmed även öka valdeltagandet bland utlands-
svenskar, och 

• särskilt analysera och ta ställning till om det är lämpligt att göra 
det möjligt för utlandssvenskar att under vissa förutsättningar brev-
rösta även från Sverige eller om andra åtgärder bättre kan stärka 
utlandssvenskars deltagande och samtidigt upprätthålla skyddet 
för valhemligheten. 

Genom detta uppdrag anser regeringen att tillkännagivandet såvitt 
avser möjligheten för utlandssvenskar att under vissa förutsättningar 
kunna brevrösta även från Sverige är tillgodosett. 

Konsekvensbeskrivningar, kontakter och redovisning 
av uppdraget 

Kommittén ska vara sammansatt med ledamöter som företräder de 
olika partier som har representation i riksdagen. 

Kommittén ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete 
som bedrivs inom Regeringskansliet och utredningsväsendet. Under 
genomförandet av uppdraget ska kommittén samråda med berörda 
myndigheter och organisationer, bl.a. Valmyndigheten, länsstyrelser, 
Statens insitutionsstyrelse, Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner 
och Regioner. 

I uppdraget ingår att redovisa hur de förslag som lämnas förhåller 
sig till bl.a. regeringsformen, Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna, vallagen, relevanta EU-rättsakter på valområ-
det, FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 
europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Venedig-
kommissionens kodex för god valpraxis och OSSE:s Köpenhamns-
deklaration från 1990. 

I Sverige har sedan länge en bred politisk enighet eftersträvats i 
frågor som är av central betydelse för demokratin och parlamenta-
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rismens funktionssätt. Kommittén ska därför sträva efter att finna 
samlade lösningar på de frågor som är av central betydelse för hur 
röstning vid val genomförs. 

Förslagens konsekvenser ska redovisas i enlighet med kommitté-
förordningen (1998:1474). Kommittén ska redovisa kostnadsanalyser 
för vart och ett av förslagen och vid behov basera dessa på inhämtade 
uppgifter från valadministrationen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Om kom-
mittén bedömer att det är lämpligt, får den lämna ett eller flera del-
betänkanden. 

(Justitiedepartementet) 
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Sammanfattning 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning med hjälp av en webbenkät på uppdrag av 
Regeringskansliets kommitté för stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet (JU 2020:08). Uppdraget 
syftade främst till att få nödvändiga data för att bedöma framtida behov av förändring av röstmottagningen 
vid val för att stärka skyddet mot manipulationer av valsystemet. 

Målpopulationen för undersökningen var valnämnderna i Sveriges alla kommuner. Det genomfördes en 
totalundersökning. Insamlingen fullföljdes mellan den 2 oktober 2020 till och med den 25 oktober 2020. 
En öppen enkätlänk och undersökningens missivbrev skickades ut via nyhetsbrev som går ut till samtliga 
valnämnder. Av 290 kommuners valnämnder svarade 80 procent, alltså 231 stycken. De svarande 
valnämnderna var representativt fördelade utifrån SKRs kommungruppsindelning på högsta nivå med tre 
kommungrupper. 

I undersökningen var det en övrig tjänsteperson som svarade i drygt 8 av 10 fall. Detta är viktigt att ha i 
åtanke när resultatet analyseras. 

Av valnämnderna var det 64 procent som svarade att de kan använda alla vallokaler i 2022 års allmänna 
val som användes vid 2019 års EU-val, med anledning av valsedels-avskärmningar. Av valnämnderna 
var det också 78 procent som svarade att de inte behöver minska antalet lokaler för förtidsröstning år 
2022 med anledning av valsedelsavskärmningarna. Det som skulle underlätta för valnämnderna i störst 
utsträckning vad det gäller planering av lokaler och utrymmen var om det fanns ett antal centralt framtagna 
typer av avskärmningar att välja mellan. Valnämnderna bedömer i störst utsträckning att röstmottagarna 
behöver kontrollera ordningen bland valsedlarna bakom avskärmningarna efter varje väljare. Bland de 
som kommenterat hur ofta röstmottagarna behöver kontrollera ordningen kommer det fram att det är så 
ofta som möjligt och att det beror på hur många röstande det finns i lokalen. 

Av de svarande valnämnderna var det 55 procent som svarade att det vid 2018 års allmänna val fattades 
beslut om att lägga ut partiernas namnvalsedlar i vallokalen också. Drygt hälften av valnämnderna ansåg 
att det inom ramen för nuvarande regelverk skulle vara möjligt för röstmottagarna i kommunen att ansvara 
för utläggningen av samtliga valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna vid 2022 års allmänna val. Vad 
det gäller vad kommunen anser om att valnämnden skulle få ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla och 
lägga ut samtliga partiers valsedlar svarade 30 procent att det var dåligt och 43 procent att det beror på. 

På frågan om hur ofta valnämnden får frågor från röstmottagarna om hur situationen med två personer 
bakom valskärmen bör hanteras var det 51 procent som svarade att det var sällan som man fick frågor. 
Det var dock bara 4 procent som svarade att de aldrig får några frågor om situationen med två personer 
bakom valskärmen. Den vanligaste riktlinjen om propaganda i val- och röstningslokaler var regler om 
avstånd för affischering, näst vanligaste riktlinjen var regler om avstånd för partiernas valsedelutdelare. 
Hela 94 procent svarade att de tycker att vallagens regler om avbrott i röstmottagning är tillräckligt tydliga 
för att fungera effektivt i praktiken. Av valnämnderna var det 17 procent som svarade att de har en 
erfarenhet av valobservation från perioden år 2010 – år 2019. 

Många valnämnder hade övriga synpunkter eller medskick till utredningens arbete. De kunde grovt 
kategoriseras i ämnesområden som tog upp, ångerrösta, valsedelssystemet och regler. 
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1. Bakgrund, om 
undersökningen 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning med hjälp av en 
webbenkät på uppdrag av Regeringskansliets kommitté för stärkt skydd 
mot manipulationer av valsystemet (JU 2020:08). En parlamentarisk 
sammansatt kommitté ska genomföra en översyn av och överväga 
förändringar i delar av valsystemet. Direktivet är att stärka skyddet mot 
manipulationer av valsystemet. Genom att samla in data från 
valnämnderna i samtliga Sveriges kommuner vill kommittén tillgodogöra 
sig nödvändiga uppgifter för att bedöma framtida behov av förändring av 
röstmottagning vid val. 

Genom att samla in data från valnämnderna i samtliga Sveriges kommuner vill utredningen 
tillgodogöra sig nödvändiga uppgifter för att bedöma framtida behov av förändring av 
röstmottagning vid val. 

Enkätundersökningen påannonserades via nyhetsbrev som skickades ut till valnämnderna. 

En webbenkät konstruerades med så kallade öppna länkar där respondenten/valnämnden 
kunde klicka på en länk i nyhetsbrevet för att komma till enkätens frågor. I enkäten ingick 27 
frågor. I inledningen fick respondenterna svara på bakgrundsfrågor. Därefter följde frågor om 
valsedelsavskärmningar, valsedlar och avslutningsvis frågor om riktlinjer och regler vid 
röstning. 

Redovisningen av undersökningens resultat sammanställdes i form av aggregerade tabeller 
och diagram samt via en undersökningsrapport. Det fanns inte ett intresse från utredningen att 
identifiera enskilda respondenter. Däremot fanns det ett intresse att sammanställa resultaten 
redovisat efter SKRs kommungruppsindelning på högsta nivå som består av tre grupper. 

Resultaten från undersökningen ska ingå i utredningen och där kommer ingen enskilda svar 
heller att redovisas utan bara särredovisningar där det bedöms vara intressant. 
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1.1 Syftet med undersökningen 
Uppdraget syftade främst till att få nödvändiga data för att bedöma framtida behov av 
förändring av röstmottagningen vid val för att stärka skyddet mot manipulationer av 
valsystemet. 

1.2 Genomförande 
Undersökningens genomförande från valet av insamlingsmetod till avrapportering beskrivs 
nedan. En statistisk undersökning innehåller fasta moment som i sin tur innehåller val av 
metoder och tillvägagångssätt. 

1.2.1 INSAMLINGSMETOD OCH TIDSPERIOD 
Sweco genomförde en enkätundersökning på internet alltså en webbundersökning. 

Insamlingen genomfördes mellan den 2 oktober 2020 till och med den 28 oktober 2020. Lite 
mer än tre veckors insamling var helt tillfredsställande vad det gällde inflödet av svar. 

Enkätlänken och undersökningens missivbrev skickades ut via nyhetsbrev som går ut till 
samtliga valnämnder. I samråd mellan Sweco och utredningen bestämdes insamlingstid och 
antalet påminnelser. Initialt bedömdes det att tre veckors insamling borde räcka. 

Under insamlingen skickades två påminnelser ut. Påminnelserna skickades via 
informationsmejl till samma mottagare som fick nyhetsbreven. 

I mejlet beskrevs syftet med undersökningen och vad de insamlade uppgifterna skulle 
användas till. 

Valet av insamlingsmetod styrdes av tillgången till kontaktuppgifter samt frågornas 
beskaffenhet. Det var även en strategi för att få in så många svar som möjligt som styrde 
insamlingsmetoden till öppna länkar till webbenkäten via nyhetsbrevet. 

Med öppna länkar finns det en risk att enkäten besvaras mer än en gång. I den här 
undersökningen var det 33 valnämnder/kommuner som hade mer än en enkät besvarad. Efter 
en genomgång av enkäterna var det tydligt vilken enkät som skulle gälla som slutgiltigt svar. 
Ofta provade respondenten enkäten i början med ett par tre svar och det genererade en enkät 
men de var sen lätta att identifiera och rensa bort som ogiltiga svar. 

1.2.2 POPULATION OCH REGISTER 
Rampopulationen i utredningens undersökning var kommunernas valnämnder. 
Målpopulationen var den samma. Eftersom alla valnämnder skulle ingå i undersökningen 
genomfördes en totalundersökning. 

1.2.3 VARIABLERNA OCH FRÅGORNA 
Grunden för val av variabler och frågor togs fram av utredningen. Enkäten var i stort indelad i 
fyra delar. En inledande del med bakgrundsfrågor, del två med frågor om 
valsedelsavskärmningar, del tre med frågor om valsedlar och avslutningsvis frågor om riktlinjer 
och regler vid röstning. 

Frågorna bearbetades i flera versioner av enkäten tills en slutgiltig godkändes. 

Några frågor med fritextsvar ingick i enkäten, bland annat en sista fråga där respondenten 
kunde framföra kommentarer till utredningen. 

I enkäten fanns det möjlighet för valnämnderna att skriva och/eller spara en helt tom enkät 
samt även senare en ifylld enkät. Funktionen efterfrågades på grund av valnämndernas vilja 
om att diarieföra enkätsvaren. 

I bilagan finns frågorna som ingick i enkäten som skickades ut via länken i nyhetsbrevet till 
valnämnderna. 
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En särredovisning efter SKRs kommungruppsindelning efterfrågades. De variablerna 
matchades på svarsfilen efter insamlingen av enkätsvaren. Kommungruppsindelningen finns i 
flera nivåer den som efterfrågades var den på högsta aggregerade nivån och består då av tre 
grupper som är: 

1. Storstäder och storstadsnära kommuner 

2. Större städer och kommuner nära större städer 

3. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 

1.2.4 BEARBETNINGAR OCH TABELLFRAMSTÄLLNING 
Alla bearbetningar av tabeller och diagram genomfördes i Excel. Alla beräkningar genom-
fördes i SAS (Statistical Analysis Software). 

I bilagan finns alla tabeller från undersökningen. Där finns alla frågor redovisade med 
antalsuppgifter samt svarsandelar per svarsalternativ. Någon viktning har inte genomförts och 
inga felmarginaler har beräknats eftersom det var en totalundersökning. 

Antalet icke svarande redovisas inte i tabellerna eftersom det partiella bortfallet blev relativt 
litet och det är ett relativt litet datamaterial att analysera. Av de 231 svarande valnämnderna 
på den inledande frågan var det 226 kvar som svarade på den sista frågan innan avslutande 
hopp i enkäten. 

Det som framkommer är att det mellan frågorna kan variera i antalet svar, alltså att en 
mellanliggande fråga kan ha något färre svar än den efterföljande. Detta partiella bortfall beror 
bland annat på att respondenterna har angett i något svarsalternativ att de inte vet och därmed 
inte har svarat på frågan på grund av det. 

1.2.5 SVARSANDELAR, BORTFALL OCH TÄCKNING 
I alla undersökningar finns under- respektive övertäckning alltså valnämnder i det här fallet 
som inte har kommit med fast de borde eller att de har kommit med fast de inte borde vara 
med i registret. 

I den här undersökningen fanns ingen under- respektive övertäckning vad det gäller valnämnd. 
Det kan dock finnas något nyhetsmejl som inte kom fram. Det skulle kunna bero på att någon 
mejladress inte var uppdaterad. 

Totalt svarade till slut 231 respondenter/valnämnder på hela eller delar av enkäten. Därmed 
blev svarsandelen 80 procent eftersom det fanns 290 valnämnder, en för respektive kommun 
i landet. 

TABELL 1. SVARSFREKVENSEN 
Svarat i undersökningen Antal Andel 

Ja 231 80% 

Nej 59 20% 

Total 290 100% 

Det var också av vikt att studera svarsfrekvensen per kommungrupp i den här undersökningen 
eftersom resultatet också ska särredovisas per kommungrupp. Den redovisas i diagrammet 
nedan. 
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DIAGRAM 1. ANDELEN SVAR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN (SVARSFREKVENS) TOTALT OCH 
FÖR RESPEKTIVE KOMMUNGRUPP 

Enligt diagrammet ovan svarade kommungruppen mindre städer/tätorter och landsbygds-
kommuner i störst utsträckning. I den gruppen svarade 47 procent jämfört med 16 procent i 
kommungruppen storstäder och storstadsnära kommuner som svarade i lägst utsträckning. 
Svarsfördelningarna återspeglade kommungruppernas storlek till antalet kommuner per 
kommungrupp i landet. 

Det kom in svar från alla Län/Regioner i landet. Andel svarande valnämnder per län var i stort 
identisk med andel kommuner per län i landet. 

1.2.6 REPRESENTATIVITET OCH STATISTISK SÄKERHET 
För att vara säker när slutsatser ska dras ska de svarande vara representativa i förhållande till 
hela populationens sammansättning. Om till exempel populationen har 50 procent män och 50 
procent kvinnor ska sen de som svarar bestå av samma proportioner. Representativiteten ska 
analyseras, ofta är det en bortfallsanalys som genomförs i framförallt totalundersökningar. 

Många gånger är det en egenskap eller variabel som kan antas vara den som resultatet beror 
på som bortfallsanalyseras. Klassiska redovisningsvariabler är till exempel kön och ålder. I 
den här undersökningen antas det vara kommungrupp. Nedan i tabellen finns  fördelningar för 
den aktuella variabeln. I bortfallsanalysen jämförs populationens, i det här fallet registrets, 
fördelning med fördelningen för samma variabel bland de som svarat på enkäten. 

TABELL 2. FÖRDELNING AV VALNÄMNDER PER KOMMUNGRUPP ENLIGT SKR:S KOMMUN-
GRUPPSINDELNING 

Kommungrupp Antal i 
registret 

Andel i 
registret 

Antal 
svarande 

Andel 
svarande av 

gruppen 

Andel 
svarande av 
totalt antal 

Storstäder och storstadsnära 
kommuner 

46 16% 38 17% 83% 

Större städer och kommuner 
nära större stad 

108 37% 84 36% 78% 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 

136 47% 109 47% 80% 

Totalt 290 100% 231 100% 80% 

7UNDERSÖKNINGSRAPPORT – SWECO 

181 



  

    

     
     

   

   
        

  
   

    

     
    

    
 

  
     

   
   

     
    

    
 
 
 
 

Bilaga 2 SOU 2021:7 

Kommunernas fördelning per kommungrupp i landet jämfört med antalet svarande per 
kommungrupp illustreras i tabell 2 ovan. Fördelningen av de svarande kategorierna 
återspeglar fördelningen med antal kommuner per kommungrupp i landet. 

Svar har inkommit i störst andel från gruppen storstäder och storstadsnära kommuner (83 
procent) och i minst andel (78 procent) från större städer och kommuner nära större stad. 
Fördelningen visar på god representativitet. De svarande gruppkategoriernas andelar fördelas 
nästan identiskt som de fördelas i landet. I alla regioner svarade någon/några valnämnder och 
andelen svar per region fördelades i stort också som i landet. 

Någon särredovisning av respektive kommun/valnämnd är inte att rekommendera men det är 
inte heller syftet med undersökningen. En särredovisning per kommungrupp kan genomföras 
och analyseras. Små skillnader mellan kommungruppernas resultat bör dock inte redovisas 
som en klar skillnad 

När representativiteten ser bra ut finns det inget behov av viktning utifrån de variabler som 
studerats. I den här undersökningen har svaren därför inte viktats. 

När det gäller den statistiska tillförlitligheten i undersökningen bedöms den vara god. Däremot 
ska generella slutsatser alltid dras med viss försiktighet och eftertanke. I den här 
undersökningen är det framförallt metoden med öppna länkar som kan vara en källa till bias. 
Det går inte med säkerhet att säga att det är rätt respondent som har besvarat enkäten men 
denna felkälla bedöms vara mycket liten i den här undersökningen. 
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2. Undersökningsresultat 
I det följande kapitlet presenteras undersökningens resultat på totalnivå. 
Några särredovisningar presenteras inte i kapitlet. Särredovisningar för 
kommungrupperna finns i tabell- och diagramform. Tabeller för resultatet 
på totalnivå finns i bilagan. 

Först inleds avsnittet med en beskrivning av de svarande utifrån deras 
bakgrundsinformation, sen beskrivs resultat utifrån de övriga delarna i 
enkäten. 

2.1Något om valnämnderna 
Valnämnden är en nämnd som har hand om alla uppgifter kring och organiserar 
genomförandet av allmänna val. Det finns en valnämnd i varje svensk kommun, som hanterar 
valen till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Den 
kommunala valnämnden är vald av kommunfullmäktige. Valnämnden utser röstmottagare och 
beslutar om vallokaler och valkretsindelning i kommunen. 

I undersökningen var det en övrig tjänsteperson som svarade i drygt 8 av 10 fall. Det var alltså 
en klar majoritet tjänstepersoner och inte en ledamot som svarade på frågorna. Det är viktigt 
att tänka på när resultatet ska analyseras. 

DIAGRAM 1. VEM SOM SVARADE PÅ UNDERSÖKNINGENS FRÅGOR 

Som tidigare redovisats i tabell 2 ovan var det storstäder och storstadsnära kommuner som 
svarade i störst utsträckning i förhållande till sin kommungrupp. I samma tabell framkommer 
det också att det är flest mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som svarade. Den 
kommungruppen är också störst och eftersom svaren är representativa för kommun-
gruppernas storlek så var det också den kommungruppen som flest svarande valnämnder 
tillhör. 

Om storleken på kommunen har betydelse för hur valnämnden svarar måste man ha det i 
beaktande när det var klart flest mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som svarade 
på undersökningen. Det återspeglar dock situationen i landet där det är klart fler mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner jämfört med större orter. 
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2.2 Valsedelsavskärmningar 
Kring valsedlarna som ligger i vallokalen ska det finnas en valsedelsavskärmning. 

Av valnämnderna var det 64 procent som svarade att de kan använda alla vallokaler i 2022 
års allmänna val som användes vid 2019 års EU-val, med hänsyn till valsedels-
avskärmningarna. 

De vanligaste orsakerna bland de som svarade att de inte kan använda alla vallokaler år 2022 
på grund av valsedelsavskärmningarna var att vallokalerna var för få eller för små för att det 
ska kunna fungera. 

När samma fråga ställdes om förtidsröstningslokalerna var det 63 procent som svarade att de 
kan använda förtidsröstningslokalerna med anledning av valsedelsavskärmningarna. 
Orsakerna bland de som svarade att de inte kan använda förtidsröstningslokalerna i samma 
utsträckning var att lokalerna bedömdes som för trånga och små för ändamålet. 

I samma riktning går resultatet kring frågan om valnämnderna behöver minska antalet lokaler 
för förtidsröstning år 2022 jämfört med EU-valet 2019 med anledning av valsedels-
avskärmningarna. Av valnämnderna var det 78 procent som svarade att de inte behöver 
minska antalet lokaler för förtidsröstning år 2022 med anledning av valsedelsavskärmningarna. 
I den frågan var det dock 17 procent som inte vet om de behöver minska antalet 
förtidsröstningslokaler. 

Av de 12 valnämnder som angav hur många förtidsröstningslokaler som man behöver dra ner 
på var det i genomsnitt cirka 9 stycken förtidsröstningslokaler som skulle påverkas.  

Av valnämnderna var det 72 procent som svarade att de inte behöver en annan typ av 
valsedelsavskärmning för 2022 års allmänna val jämfört med den som användes vid 2019 års 
EU-val. Det var dock 72 procent av valnämnderna som svarade att de behöver anskaffa fler 
valsedelsavskärmningar inför 2022 års allmänna val än vad som användes vid EU-valet 2019. 

DIAGRAM 2. VAD SOM SKULLE UNDERLÄTTA FÖR VALNÄMNDERNAS PLANERING AV 
LOKALER OCH UTRYMMEN (FLERVALSFRÅGA) 

Det som skulle underlätta för valnämnderna i störst utsträckning vad det gäller planering av 
lokaler och utrymmen var om det fanns ett antal centralt framtagna typer av avskärmningar att 
välja mellan. Det alternativ som skulle underlätta i minst utsträckning var annat som de 
svarande definierade som ” bara namnvalsedlar, inga partivalsedlar”, ” annan typ av valsedlar, 
som tar mindre plats” eller helt enkelt ett ”reformerat valsystem”. 

Av valnämnderna var det 50 procent som tyckte att var en bra idé med möjligheten att sätta 
en valsedelsavskärmning direkt intill en valskärm för att skapa en ”röstningsstation” där 
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väljarna både tar valsedlar och röstar i en och samma ”station”. En lika stor andel tyckte att 
det var en dålig möjlig lösning. 

De som tyckte att det var en bra lösning att sätta en valsedelsavskärmning direkt intill en 
valskärm för att skapa en ”röstningsstation” angav bland annat att det var praktiskt med en kö 
istället för två och att det skulle spara plats. 

Bland de som tyckte att det var en dålig lösning att sätta en valsedelsavskärmning direkt intill 
en valskärm för att skapa en ”röstningsstation” svarade några att det stoppar upp och skapar 
dåligt flöde samt att det skulle ta för mycket plats. 

DIAGRAM 3. HUR OFTA VALNÄMNDERNA BEDÖMMER ATT RÖSTMOTTAGARNA BEHÖVER 
KONTROLLERA ORDNINGEN BLAND VALSEDLARNA BAKOM AVSKÄRMNINGARNA 
(FLERVALSFRÅGA) 

Valnämnderna bedömer i störst utsträckning att röstmottagarna behöver kontrollera ordningen 
bland valsedlarna bakom avskärmningarna efter varje väljare. Bland de som kommenterat hur 
ofta röstmottagarna behöver kontrollera ordningen kommer det fram att det är så ofta som 
möjligt och att det beror på hur många röstande det finns i lokalen. 

2.3 Valsedlar 
Av de svarande valnämnderna var det 55 procent som svarade att det vid 2018 års allmänna 
val fattades beslut om att lägga ut partiernas namnvalsedlar i vallokalen också, alltså valsedlar 
med både parti- och kandidatnamn. 

DIAGRAM 4. SVAR PÅ OM DET SKULLE VARA MÖJLIGT FÖR RÖSTMOTTAGARNA I KOMMUNEN 
ATT ANSVARA FÖR UTLÄGGNINGEN AV SAMTLIGA VALSEDLAR I VAL- OCH FÖRTIDS-
RÖSTNINGSLOKALERNA VID 2022 ÅRS ALLMÄNNA VAL, INOM RAMEN FÖR NUVARANDE 
REGELVERK 
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Drygt hälften av valnämnderna ansåg att det inom ramen för nuvarande regelverk skulle vara 
möjligt för röstmottagarna i kommunen att ansvara för utläggningen av samtliga valsedlar i val-
och förtidsröstningslokalerna vid 2022 års allmänna val. Det var 28 procent som svarade att 
det beror på. De ansåg att det i stort beror på logistik, vem som ska ansvara för 
namnvalsedlarna samt att det skulle kunna påverka rättvisan, alltså att något parti skickar för 
många något annat för få valsedlar. 

DIAGRAM 5. VAD ANSER KOMMUNEN OM ATT VALNÄMNDEN SKULLE FÅ ETT LAGSTADGAT 
ANSVAR ATT TILLHANDAHÅLLA OCH LÄGGA UT SAMTLIGA PARTIERS VALSEDLAR 

Vad det gäller vad kommunen anser om att valnämnden skulle få ett lagstadgat ansvar att 
tillhandahålla och lägga ut samtliga partiers valsedlar svarade 30 procent att det var dåligt och 
43 procent att det beror på. Sammanfattningsvis angav man att det beror på att det blir en 
orimlig arbetsbörda och att det är bra under förutsättning att det finns en sista dag för 
inlämnande till kommunen samt att det krävs tydliga riktlinjer. 

2.4Riktlinjer och regler vid röstning 
På frågan om hur ofta valnämnden får frågor från röstmottagarna om hur situationen med två 
personer bakom valskärmen bör hanteras var det 51 procent som svarade att det var sällan 
som man fick frågor. Det var dock bara 4 procent som svarade att de aldrig får några frågor 
om situationen med två personer bakom valskärmen. 

Av de svarande var det 57 procent som angav att kommunen har antagit riktlinjer om 
propaganda i val- och röstningslokaler och 70 procent ansåg att vallagens regler mot 
propaganda är tillräckligt tydliga för att fungera effektivt i praktiken. 

DIAGRAM 6. RIKTLINJERNAS INNEHÅLL OM PROPAGANDA I VAL- OCH RÖSTNINGSLOKALER 
INOM KOMMUNEN 
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Den vanligaste riktlinjen om propaganda i val- och röstningslokaler var regler om avstånd för 
affischering, näst vanligaste riktlinjen var regler om avstånd för partiernas valsedelutdelare. 

I genomsnitt fick röstmottagningen avbrytas i kommunens val- och röstningslokaler på grund 
av oordning vid 2018 års allmänna val 1 gång i de valnämnder som svarade att de hade 
avbrutit någon röstmottagning. I 2019 års EU-val var det i genomsnitt 1,3 gånger i de 
valnämnder som svarade att de fick avbryta röstmottagning. 

Hela 94 procent svarade att de tycker att vallagens regler om avbrott i röstmottagning är 
tillräckligt tydliga för att fungera effektivt i praktiken. Bland de som inte tyckte att vallagens 
regler är tydliga efterlystes mer utförliga riktlinjer och större tydlighet. 

DIAGRAM 7 . OM KOMMUNEN HAR ERFARENHET AV VALOBSERVATION FRÅN PERIODEN ÅR 
2010 - 2019 

Av valnämnderna var det 17 procent som svarade att de har en erfarenhet av valobservation 
från perioden år 2010 – år 2019. De som svarade att de har erfarenhet av valobservation var 
relativt positiva till det. Något som lyfts fram var att det då ofta var representanter från något 
politiskt parti som var observatör men också någon journalist. 

2.5 Övrigt som valnämnderna lyfter fram till 
utredningen 

Många av de som svarade hade övriga synpunkter eller medskick till utredningens arbete. I 
tabellen nedan sammanfattas synpunkterna i olika ämnesområden. 

Ämnesområden Synpunkter/kommentarer 

Ångerrösta 

” Det vore bra om det inte gick att ångerrösta på valdagen” 

” Det finns fortfarande ett önskemål om att ta bort 
ångerröstningen med tanke på den ökade förtidsröstning. 
Ambulerande röstmottagning - erfarenheten är att mer än 
hälften av väljarna som ville att vi kom hem till dem, hade 
kunnat ta sig till närmaste vallokal alternativt hade anhöriga 
som kunde agerat bud. Det var även svårt att neka andra 
anhöriga vid hembesöket som också ville passa på att rösta.” 

” Tänk om möjligheten att ångerrösta hade tagits bort, eller 
åtminstone begränsats fram till en viss tid. Det hade inneburit 
en väldigt stor skillnad för röstmottagarna att få börja lägga i 
förtidsrösterna före vallokalen stängs. Det blir allt fler 
förtidsröster och det rösträkningen tar allt längre tid” 
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Valsedelssystemet 

” Tydliga regler och riktlinjer vid ambulerande röstmottagning 
behöver tas fram. Säkerhetsskyddslagen, vad har den för 
betydelse för valhanteringen?” 

” Tydligare regler vid nyheter och ändringar i vallagen. Hur ska t Regler ex reglerna kring avskärmning tolkas, hur många meter är i 
anslutning till osv.” 

” Tydlighet hur röstmottagare och valarbetare ska förhålla sig till 
när  två personer går bakom valskärmarna vore önskvärt.” 

” Reglerna för valsedlar har blivit fler och därmed krångligare 
över tid, så en översyn av hela valsedlarnas utformning snarare 
än skärmen vore önskvärt.” 

” Det hade varit bra att arbeta för en minskning av antalet 
valsedlar med tanke på stor pappershantering samt för 
valsäkerheten.” 

” Arbeta för att förändra valsedlarnas utformning i syfte att 
minska mängden sedlar. Till exempel genom att väljaren får 
ange partibeteckning och kandidat själv på ett förtryckt 
formulär.” 

” En förändring i hanteringen av valsedlar vore att föredra. Det 
är enormt mycket arbete med att hantera och presentera 
valsedlar. En lösning (utan analys av konsekvenserna) vore 
något i stil med en biljettautomat där väljaren får en utskrift av 
den valsedel man önskar.” 

” Förändrat valsedelssystem med en valsedel för alla partier 
och i papper. Fysisk närvaro för röstning. En synpunkt, som 
kanske inte hör hemma i utredningen, men vi vill framföra är 
vikten av att datum och öppettider för förtidsröstningen, syns på 
röstkortet. I mindre städer och på landsbygden är det bara 
öppet vissa dagar och tider. Det går snabbare att titta på ett 
papper än att gå in i datorn/telefonen och vissa fall är digital info 
otillgänglig för den enskilde.” 
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Bilagor 
2.6 Enkäten 

Välkommen till den här enkäten handlar om röstmottagning med fokus på 
avskärmning och utläggning av valsedlar, propaganda, oplanerade avbrott i 
röstmottagningen och valobservation. Det går att backa i enkäten om behov finns. 
Det går inte att öppna enkäten igen för att fortsätta att fylla i den, då måste man 
svara på frågorna från början igen. På sista sidan finns en länk för utskrift av 
enkäten med svar. Enkäten kan skrivas ut i sin helhet utan svar genom att följa 
länken: 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Svaren gäller kommun: 

Ale - Kinda Kiruna  - Storfors Storuman - Övertorneå 

Frågorna besvaras av… 

...ledamot i valnämnden 

...tjänsteperson 

VALSEDELSAVSKÄRMINGARNA 

Kan ni använda alla de vallokaler som ni använde vid 2019 års EU-val i 2022 års 
allmänna val med anledning av valsedelsavskärmningarna? 

Ja 

Nej. Varför inte? 

Kan ni använda alla de lokaler för förtidsröstning vid 2022 års allmänna val som ni 
använde vid 2019 års EU-val med anledning av valsedelsavskärminingarna? 

Ja 

Nej. Varför inte? 
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VALSEDELSAVSKÄRMINGARNA 

Behöver ni minska antalet lokaler för förtidsröstning vid 2022 års allmänna val med 
anledning av valsedelsavskärmningarna jämfört med 2019 års EU-val? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Hur många lokaler uppskattas det minska med för förtidsröstning vid 2022 års 
allmänna val med anledning av valsedelsavskärmningarna? 

Cirka stycken 

Behöver ni en annan typ av valsedelsavskärmning för 2022 års allmänna val än den 
som användes vid 2019 års EU-val? 

Ja 

Nej 

Behöver ni anskaffa fler valsedelsavskärmningar inför 2022 års allmänna val än vad 
som användes vid EU-valet 2019? 

Ja 

Nej 

Det skulle underlätta för vår planering av lokaler och utrymmen om det fanns… 

Flera svar kan lämnas 

…ett antal centralt framtagna typer av avskärmningar att 
välja mellan 

…centrala riktlinjer kring för utformning och placering av 
avskärmningar 

...annat, vad? 
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VALSEDELSAVSKÄRMINGARNA 

Vad tycker ni om möjligheten att sätta en valsedelsavskärmning direkt intill en 
valskärm för att skapa en ”röstningsstation” där väljarna både tar valsedlar och 
röstar i en och samma ”station”? bild: Val.jpg 

Bra 

Dåligt 

Varför tycker ni att det är bra att sätta en valsedelsavskärmning direkt intill en 
valskärm för att skapa en ”röstningsstation”? 

Varför tycker ni att det är dåligt att sätta en valsedelsavskärmning direkt intill en 
valskärm för att skapa en ”röstningsstation”? 

Hur ofta bedömer ni att röstmottagarna behöver kontrollera ordningen bland 
valsedlarna bakom avskärmningarna? 

Flera svar kan lämnas 

Efter varje väljare 

Efter var tredje väljare 

Efter var femte väljare 

Annat. nämligen: 
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VALSEDLAR 

Vid 2018 års allmänna val, fattade din kommun beslut om att också lägga ut 
partiernas namnvalsedlar; d.v.s. valsedlar med både parti- och kandidatnamn? 

Ja 

Nej 

Beskriv gärna vad som fungerade bra och/eller mindre bra med att lägga ut även 
dessa valsedlar. 

Inom ramen för nuvarande regelverk, skulle det vara möjligt för röstmottagarna i din 
kommun att ansvara för utläggningen av samtliga valsedlar i val- och 
förtidsröstningslokalerna vid 2022 års allmänna val? 

Ja 

Nej 

Det beror på, för att? 

Vad anser din kommun om att valnämnden skulle få ett lagstadgat ansvar att 
tillhandahålla och lägga ut samtliga partiers valsedlar? 

Bra 

Dåligt 

Det beror på, för att? 

RIKTLINJER OCH REGLER VID RÖSTNING 

Hur ofta får valnämnden frågor från röstmottagarna om hur situationen med två 
personer bakom valskärmen bör hanteras? 

Mycket ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
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RIKTLINJER OCH REGLER VID RÖSTNING 

Har din kommun antagit riktlinjer om propaganda i val- och röstningslokaler inom 
kommunen? 

Ja 

Nej 

Vad innehöll riktlinjerna om propaganda i val- och röstningslokaler inom 
kommunen? 

Flera svar kan lämnas 

Regler om avstånd för affischering 

Regler om avstånd för partiernas 
valsedelsutdelare 

Regler om partisymboler på kläder 

Annat. Vad för någonting? 

Är vallagens regler mot propaganda tillräckligt tydliga för att fungera effektivt i 
praktiken? 

Ja 

Nej 

Vilken förändring anser ni behövs angående vallagens regler mot propaganda för 
att de ska fungera effektivt i praktiken? 

Hur många gånger fick röstmottagningen avbrytas i kommunens val- och 
röstningslokaler på grund av oordning vid 2018 års allmänna val och 2019 års EU-
val? 

År 2018 stycken 

År 2019 stycken 
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RIKTLINJER OCH REGLER VID RÖSTNING 

Är vallagens regler om avbrott i röstmottagning tillräckligt tydliga för att fungera 
effektivt i praktiken? 

Ja 

Nej 

Vilken förändring anser ni behövs för att vallagens regler om avbrott i 
röstmottagning ska fungera effektivt i praktiken? 

Har din kommun erfarenheter av valobservation från perioden år 2010 - 2019? 

Ja 

Nej 

Vad har ni för erfarenheter av valobservation? 

Övriga kommentarer som ni vill framföra till utredningen 

Tack för er värdefulla medverkan! Utskrift av enkäten med svar: 
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2.7Resultattabeller från undersökningen 
Frågorna besvaras av… 
...ledamot i valnämnden 
...tjänsteperson 
Totalsumma 

Antal svar 
44 

187 
231 

Andel svar 
19% 
81% 

100% 

Kan ni använda alla de vallokaler som ni 
använde vid 2019 års EU-val i 2022 års allmänna 
val med anledning av 
valsedelsavskärmningarna? 
Ja 
Nej. Varför inte? 
Totalsumma 

Antal svar 
144 

82 
226 

Andel svar 
64% 
36% 

100% 

Kan ni använda alla de lokaler för 
förtidsröstning vid 2022 års allmänna val som ni 
använde vid 2019 års EU-val med anledning av 
valsedelsavskärminingarna? 
Ja 
Nej. Varför inte? 
Totalsumma 

Antal svar 
143 

83 
226 

Andel svar 
63% 
37% 

100% 

Behöver ni minska antalet lokaler för 
förtidsröstning vid 2022 års allmänna val med 
anledning av valsedelsavskärmningarna 
jämfört med 2019 års EU-val? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
Totalsumma 

Antal svar 
12 

176 
38 

226 

Andel svar 
5% 

78% 
17% 

100% 

Hur många lokaler uppskattas det minska med för förtidsröstning vid 2022 års allmänna val med anledning 
av valsedelsavskärmningarna? 
Antal Valnämnder 

12 
Genomsnitt 

9 
Minimum 

2 
Maximum 

40 

Behöver ni en annan typ av 
valsedelsavskärmning för 2022 års allmänna val 
än den som användes vid 2019 års EU-val? 
Ja 
Nej 
Totalsumma 

Antal svar 
62 

163 
225 

Andel svar 
28% 
72% 

100% 
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Behöver ni anskaffa fler 
valsedelsavskärmningar inför 2022 års allmänna 
val än vad som användes vid EU-valet 2019? 
Ja 
Nej 
Totalsumma 

Antal svar 
163 

63 
226 

Andel svar 
72% 
28% 

100%

 Det skulle underlätta för vår planering av 
lokaler och utrymmen om det fanns… 
…ett antal centralt framtagna typer av avskärmnin 
…centrala riktlinjer kring för utformning och placer 
...annat 

Antal svar 
192 
121 

27 

Andel svar 
85% 
54% 
12% 

Totalsumma 340 150% 

Vad tycker ni om möjligheten att sätta en 
valsedelsavskärmning direkt intill en valskärm 
för att skapa en ”röstningsstation” där väljarna 
både tar valsedlar och röstar i en och samma 
”station”? 
Bra 

Antal svar 
114 

Andel svar 
50% 

Dåligt 
Totalsumma 

112 
226 

50% 
100% 

Hur ofta bedömer ni att röstmottagarna 
behöver kontrollera ordningen bland 
valsedlarna bakom avskärmningarna? 
Efter varje väljare 

Antal svar 
82 

Andel svar 
36% 

Efter var tredje väljare 
Efter var femte väljare 
Annat 
Totalsumma 

69 
50 
57 

258 

31% 
22% 
25% 

114% 

Vid 2018 års allmänna val, fattade din kommun 
beslut om att också lägga ut partiernas 
namnvalsedlar, d.v.s. valsedlar med både parti-
och kandidatnamn? 
Ja 
Nej 
Totalsumma 

Antal svar 
124 
103 
227 

Andel svar 
55% 
45% 

100% 

Inom ramen för nuvarande regelverk, skulle det 
vara möjligt för röstmottagarna i din kommun 
att ansvara för utläggningen av samtliga 
valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna vid 
2022 års allmänna val? 
Ja 

Antal svar 
122 

Andel svar 
54% 

Nej 
Det beror på 

41 
64 

18% 
28% 

Totalsumma 227 100% 
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Vad anser din kommun om att valnämnden 
skulle få ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla 
och lägga ut samtliga partiers valsedlar? 
Bra 

Antal svar 
62 

Andel svar 
28% 

Dåligt 
Det beror på 

67 
96 

30% 
43% 

Totalsumma 225 100% 

Hur ofta får valnämnden frågor från 
röstmottagarna om hur situationen med två 
personer bakom valskärmen bör hanteras? 
Mycket ofta 
Ibland 
Sällan 

Antal svar 
25 
76 

116 

Andel svar 
11% 
34% 
51% 

Aldrig 
Totalsumma 

9 
226 

4% 
100% 

Har din kommun antagit riktlinjer om 
propaganda i val- och röstningslokaler inom 
kommunen? 
Ja 

Antal svar 
130 

Andel svar 
57% 

Nej 
Totalsumma 

97 
227 

43% 
100% 

Vad innehöll riktlinjerna om propaganda i val-
och röstningslokaler inom kommunen? 
Regler om avstånd för affischering 
Regler om avstånd för partiernas valsedelsutdelare 
Regler om partisymboler på kläder 

Antal svar 
110 
103 

74 

Andel svar 
48% 
45% 
32% 

Annat 
Totalsumma 

16 
303 

7% 
131% 

Är vallagens regler mot propaganda tillräckligt 
tydliga för att fungera effektivt i praktiken? 
Ja 

Antal svar 
158 

Andel svar 
70% 

Nej 
Totalsumma 

67 
225 

30% 
100% 

Hur många gånger fick röstmottagningen avbrytas i kommunens val- och röstningslokaler på grund av 
oordning vid 2018 års allmänna val och 2019 års EU-val? 

År 2018 År 2019 

Antal valnämnder som svarat 
7 

Genomsnitt 
1 

Antal valnämnder som 
svarat 
4 

Genomsnitt 
1,25 

Är vallagens regler om avbrott i röstmottagning 
tillräckligt tydliga för att fungera effektivt i 
praktiken? 
Ja 

Antal svar 
212 

Andel svar 
94% 

Nej 
Totalsumma 

14 
226 

6% 
100% 

Har din kommun erfarenheter av 
valobservation från perioden år 2010 - 2019? 
Ja 
Nej 
Totalsumma 

Antal svar 
39 

187 
226 

Andel svar 
17% 
83% 

100% 

UNDERSÖKNINGSRAPPORT – SWECO 23 

197 





  

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

  

  

 

SOU 2021:7 Bilaga 3 

PM om resultatet från vallokalsexperimentet i Stockholms Kulturhus 

Jan Teorell, Lunds universitet 
Annika Fredén, Karlstads universitet 
Peter Esaiasson, Göteborgs universitet 
Version 2020-12-11 

Sammanfattning 
I denna PM sammanfattar vi de viktigaste resultaten från fältexperimentet med 

utformningen av framtidens vallokaler som genomfördes i Stockholms Kulturhus den 

25-28 oktober 2020. Det fältexperimentella upplägget fungerade som det var tänkt. Inga 

systematiska skillnader kan upptäckas i egenskaper hos de väljare som deltog under 

respektive arrangemang, vilket talar för att det var just skillnaden i vallokalens 

utformning, och inget annat, som gav upphov till de upplevda skillnaderna av 

valhemligheten. Genomgående upplevdes den utformning av vallokalen där avskärmade 

valsedlar stod sammankopplade med valskärmen (bakom vilken rösten lades) som den 

utformning där det var lättast att rösta hemligt. Det finns också en tydlig skillnad mellan 

det tidigare systemet med öppna valsedlar, och det nuvarande systemet med avskärmade 

valsedlar, där väljare uppfattade att det sistnämnda gynnade möjligheten att rösta 

hemligt, vilket bekräftar att det från ett valhemlighetsperspektiv var rätt att byta system 

2019. Samtidigt innebär resultatet för den sammankopplade utformningen att det finns 

sätt att förbättra skyddet för valhemligheten ytterligare. Avslutningsvis diskuteras denna 

möjlighet utifrån behovet av att kunna hålla ordning på valsedlarna, risken för 

köbildning, samt kostnader. 

Tillvägagångssätt 
Under fyra dagar, söndag-onsdag den 25-28 oktober 2020, ställdes en provisorisk 

vallokal i ordning i entrén till Stockholms Kulturhus vid Sergels torg. Vallokalen 

utformades i så stor utsträckning som möjligt som vid ett vanligt nationellt val: 

valsedlar, valsedelställ, valkuvert, valskärmar (en för stående, en för sittande väljare), ett 

bord med avprickning i röstlängden samt en valurna. Vallokalen bemannades med sex 

röstmottagare från Stockholms valnämnd. Men vid slumpmässigt utvalda tider på dagen 

ändrades utformningen av vallokalen på tre olika sätt: den ”gamla” utformningen med 

valsedlarna utplacerade på ett bord med full insyn utifrån (utformning nr 1), den ”nya” 

utformningen avskärmning av valsedlar (utformning nr 2), samt ett ytterligare alternativ 

som utöver avskärmningen av valsedelshämtningen också kopplade samman 

avskärmningen medvalskärmen bakom vilken rösten angavs (utformning nr 3). Under 

utformning 1 och 2 användes ett valsedelsbord och två valskärmar. Under utformning 3 
1 
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användes två avskärmade valsedelsbord som båda var integrerade med var sin valskärm. 

En mer exakt återgivning av vallokalens utformning under de tre arrangemangen 

framgår av Figurerna I.1a-3b i Appendix I. 

Som framgår stod valsedelsavskärmningarna, liksom valskärmarna, i samtliga fall vända 

mot en vägg utan att ge möjlighet till insyn från sidorna. Ingen annan tilläts heller 

passera bakom väljarens rygg. Dessa avskärmningar kan alltså i praktiken sägas ha 

skyddad från insyn från alla fyra håll. 

Under samtliga utformningar ordnades ett val till alla tre nivåer, alltså ett kommun-, 

region- och riksdagsval, dock utan möjlighet till personval. Valsedlarna som erbjöds var 

upptrycka av Valmyndigheten och därmed identiska med de partivalsedlar (samt blanka 

sedlar) som erbjöds väljarna i Stockholms kommun på valdagen 2018. Sammanlagt 58 

unika partivalsedlar presenterades i bokstavsordning (uppifrån och ned), ordnade efter 

färg (alltså nivå). Längst till vänster presenterades de partier som i 2014 års val erhållit 

minst 1 % av rösterna, mer utspritt till höger de övriga partierna. Valsedlarnas placering 

i valsedelsställen, som var identisk under hela undersökningen, framgår av figur I.4. 

Vallokalens utformning randomiserades givet två villkor (så kallad ”blocked 

randomized design”): samtliga tre utformningar skulle förekomma en gång per dag och 

samtliga tre under en lunchtid (eftersom mängden förbipasserande då bedömdes skulle 

vara högst). Vallokalen hölls öppet från 11.00-16.45 varje dag, med 15 minuter för paus 

och omriggning mellan respektive utformning. Körschemat framgår av Tabell 1. Varje 

utformning hölls alltså öppen under 1 timme och 45 minuter vid fyra tillfällen, dvs. 

sammanlagt 7 timmar vardera. 

Tabell 1. Randomiserat körschema för utformning av vallokalen 
Tid Söndag Måndag Tisdag Onsdag 
11.00-12.45 3 1 3 2 
13.00-14.45 1 3 2 1 
15.00-16.45 2 2 1 3 
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Utöver de tre undersökningsledarna, varav två fanns på plats söndagen till tisdagen, och 

en fanns på plats onsdagen, bistods undersökningen av 6 studentmedarbetare. Tre av 

dessa rekryterade förbipasserande deltagare utanför eller i anslutning till Kulturhuset. 

Budskapet för att motivera väljare att delta varierade något men handlade i huvudsak 

om att få dem att ”bidra till demokratin”, ”att komma in och rösta som om det vore ett 

val idag”, ”att vara med och påverka utformningen av framtidens vallokal”, eller ”att 

medverka till en statlig utredning”. De som ville veta resultatet av undersökningen, 

inklusive en sammanräkning av rösterna, erbjöds en länk till den hemsida på Karlstads 

universitet där denna information presenteras några veckor efter undersökningen. Ingen 

information gavs på förhand om att utformningen av vallokalen varierade mellan olika 

tidpunkter. De förbipasserande som ville delta fick fylla i en samtyckesblankett som 

kortfattat beskrev undersökningen och medverkande forskare för att intyga att de var 

över 18 år och godtog att delta i undersökningen. 

En av studenterna agerade tidtagare, och satt genomgående under alla utformningar på 

en för ändamålet uppställd stol inne i vallokalen (se Figurerna I.1a-3b). Tidtagaren 

kunde observera väljarnas rörelser genom vallokalen, men inte i något fall se in bakom 

avskärmningarna. De övriga två studenterna delade ut enkäten om hur deltagaren 

upplevt att det var att rösta när han eller hon kom ut ur lokalen (se Appendix IV för 

frågeformuläret). Undersökningsledarna alternerade i rollen som främste ansvarig på 

plats, för att kunna svara på deltagarnas frågor och bistå studenterna och röstmottagarna, 

samt i rollen som extra rekryterare inne i Kulturhuset. Under utformning 1 – det gamla 

systemet – satt en undersökningsledare i en stol precis utanför vallokalen snett vänd mot 

bordet med valsedlar. Detta för att öka upplevelsen av insyn. 

Sammanlagt avlade 811 väljare en röst under de fyra dagarna (811 i riksdagsvalet, 798 i 

regionvalet, och 807 i kommunvalet), varav 802 besvarade den avslutande enkäten. 

Rösterna räknades av två studenter med utbildning och tidigare erfarenhet av att räkna 

röster. Andelen besvarade enkäter fördelar sig nästan jämnt mellan de tre 

utformningarna: 250 under Behandling 1 (det gamla arrangemanget med öppna 

valsedlar), 276 vardera under Behandling 2 (det nuvarande arrangemanget med 

avskärmade valsedlar) och 3 (arrangemanget med integrerat valsedelsavskärmning-

valskärm). 
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Vid två tillfällen (måndag och onsdag efter vallokalens stängning) intervjuades även 

röstmottagarna i grupp av en undersökningsledare i syfte att fånga upp dessas 

upplevelse av de olika utformningarna. Vi kommer att återkomma till några av de 

observationer som gjordes av röstmottagarna i slutsatserna, men kan redan här påtala ett 

viktigt resultat i dessa intervjuer, nämligen att röstmottagarna saknade en samlad 

gemensam ståndpunkt i fråga om vilket av de tre arrangemangen de föredrog. De hade 

helt enkelt delade meningar om den saken, eller ingen bestämd uppfattning alls. Det 

finns alltså inga skäl att misstänka att något av de tre arrangemangen premierades av 

röstmottagarnas agerande i vallokalen. 

Datan från enkäterna matades in i statistikprogrammet Excel av undersökningsledare 

eller assistent samma dag som den samlades in. Efter det gjordes en översiktlig 

efterhandskontroll av en annan av undersökningsledarna. I ett tredje steg fördes 

fritextsvaren in i datasetet av en assistent, och datan korrigerades mot enkäterna ännu en 

gång. Det är den tredje korrigerade version av datasetet som är utgångspunkten för 

analyserna i denna version av rapporten. 

Hur representativt var urvalet? 

I ett experiment av det här slaget är det mindre viktigt än i opinionsundersökningar att 

urvalet är representativt för befolkningen (eller vilken population som nu står i centrum 

för intresset). Detta beror på att frågan vi vill ha svar på gäller om det finns en 

systematisk skillnad i väljarnas upplevelser av de tre arrangemangen. För att svara på 

den frågan behöver vi endast ett urval med en tillräcklig bredd av egenskaper. Men 

självfallet är det att föredra om urvalet har en liknande sammansättning som 

befolkningen. 

Jämförelser mellan befolkningens och urvalets sociala och politiska egenskaper görs i 

tabellerna II.1-7 i Appendix II. Uppgifterna om befolkningens sociala egenskaper är 

hämtade från SCB:s befolkningsregister och avser befolkningen mellan 18 och 85 år. 

Uppgifterna om de politiska egenskaperna är hämtade från SOM-undersökningen 2019 

och från den särskilda SOM-undersökningen som genomfördes under 
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pandemins första intensiva fas våren 2020 (politiskt förtroende). Uppgifterna om 

valresultat 2018 är hämtade från Valmyndighetens hemsida. 

Undersökningsurvalet är mycket likt befolkningen med avseende på fördelningen 

mellan män och kvinnor, ålder respektive inrikes och utrikes födda (tabell II.1-3). 

Däremot innehåller urvalet fler personer med hög utbildning än vad befolkningen gör 

(tabell II.4). Urvalet har också fler personer som är mycket intresserade av politik och 

färre som inte alls är intresserade av politik än befolkningen som helhet (tabell II.5). 

Undersökningsurvalet uppvisar också ett något högre förtroende för politiker än vad 

befolkningen som helhet gör (tabell II.6). (Det skall observeras att förtroendet för 

politiker ökat kraftigt i den SOM-undersökning som genomfördes under Corona-

pandemins första intensiva fas senvåren 2020, vilket är vår jämförelsepunkt för 

förtroendet. Det är möjligt att skillnaden i förtroende varit större utan den, förmodligen, 

tillfälliga ökningen i befolkningen.) 

Med avseende på partitillhörighet, vilket parti man röstade på, kan vi endast jämföra 

med valresultatet 2018. Tabell II.7 redogör för resultaten i riksdagsvalet, men 

skillnaderna är små jämfört med valen till region- och kommunfullmäktige i 

undersökningen. De största avvikelserna är en överrepresentation av röstande på 

Vänsterpartiet och ”övriga” partier, samt en underrepresentation av röstande på 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Som framgår av tabellen är 

dock delvis förklaringen till detta att stockholmare inte röstar som landet i övrigt. Görs 

jämförelsen istället med valresultatet i Stockholms kommun 2018 är avvikelserna 

genomgående mindre. Vidare visar tidigare experimentella studier av väljarbeteende i 

Sverige att sympatisörer av större partier generellt är underrepresenterade i urval som 

bygger på aktivt och frivilligt deltagande.1 Det går självklart heller inte utesluta 

förändringar i väljaropinionen sedan valet 2018. 

Sammantaget är urvalet mer resursstarkt och integrerat i det politiska systemet än 

befolkningen som helhet, men det är också tillräckligt diversifierat för att många olika 

erfarenheter skall vara representerade. 

1 Fredén, Annika. 2017. Opinion Polls, Coalition Signals and Strategic Voting. Evidence from a Survey 
Experiment. Scandinavian Political Studies Vol. 40(3), 247–264. 

52 Dag	 3	 var andelen som uppgav	 att de kunde rösta hemligt generellt högre än de andra	 dagarna	 och	 
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Hur väl fungerade randomiseringen? 

Avgörande för undersökningens kvalitet är att grupperna som genomgick respektive 

experimentell behandling – alltså röstade under de olika arrangemangen – har en 

likartad sammansättning. Experimentupplägget med randomiserade röstningstillfällen 

syftar till att åstadkomma just en sådan balans mellan undersökningsgrupperna för såväl 

observerade som icke observerade egenskaper. 

För att undersöka hur väl randomiseringen fungerade jämförs balansen med avseenden 

på observerade egenskaper mellan de väljare som deltog under de tre olika 

utformningarna i tabellerna II.8-14 i Appendix II. Resultaten är genomgående 

tillfredsställande. En serie envägs variansanalyser med både sociala (juridiskt kön, ålder, 

utbildning och födelseland) och politiska egenskaper (politiskt intresse, politiskt 

förtroende och nöjdhet med demokratin) visar inte på några systematiska skillnader 

mellan grupperna. 

En ytterligare förutsättning för att resultaten skall återspegla verkliga förhållanden är att 

deltagarna uppfattar att situationen var realistisk. Som framgår av figur 1 upplevde 84 

procent av deltagarna att röstningen låg mycket nära eller ganska nära ett riktigt 

riksdagsval. Det finns inga systematiska skillnader mellan svarande i de olika 

behandlingarna här. Sammanfattningsvis kan vi därför sluta oss till att skillnaderna i 

upplevelse borde kunna tillskrivas skillnaden mellan de tre olika arrangemangen. 

Fråga 	7: Hur	nära 	känslan av att 	rösta på 
riktigt (procent) 

60 

50 

40 

30 
20 

10 

0 
Mycket 
nära 

Ganska	 
nära 

Varken Ganska Mycket 
nära 	eller 	långt 	ifrån 	långt 	ifrån 
långt 	ifrån 

Figur	 1. Svar på	 frågan	 Om du	 tänker på	 hur det var att rösta	 här idag, hur nära	 kom du	 känslan	 
av 	att 	rösta 	i	ett 	riktigt 	riksdagsval? 	n=792. 
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Vilket arrangemang upplevdes som bäst för valhemligheten? 

Fyra variabler från enkäten indikerar huruvida väljaren upplevde röstningen som 

”hemlig”: Fråga 1, ”Kände du att du kunde rösta hemligt när du röstade?”; Fråga 2, 

”Hur tycker du att vallokalen fungerade för att du skulle kunna rösta hemligt?”; Fråga 4, 

”I vilken utsträckning kunde du välja valsedlar utan att andra kunde se vad du valde?”, 

samt Fråga 5, ”Om du jämför med förra riksdagsvalet (2018), hur tycker du att det gick 

att rösta hemligt nu jämfört med då?”. Samtliga frågor indikerar statistiskt säkerställda 

skillnader mellan svaren för alla tre utformningarna. 

Medborgare som röstat i vallokalen med öppna valsedlar (utformning nr 1) upplevde 

röstningen som minst hemlig, där 29 procent svarade ”Nej” på frågan och 70 procent 

svarade att de känt att de röstat hemligt. Bland de som röstat i lokalen med avskärmade 

valsedlar (utformning nr 2) upplevdes röstningen som mer hemlig: här svarade 88 

procent att de känt att de röstat hemligt, och de som röstat i lokalen med den integrerade 

valsedelshämtningen och röstningsstationen (utformning nr 3) upplevde röstningen som 

allra mest hemlig, där 92 procent svarade ja på frågan val (Figur 2). 

Fråga	1:	Kände	du	a-	du	kunde	rösta	hemligt?	 
100	 

80	 

60	 

40	 

20	 

0	 

Pr
oc
en
t	 

Ja	 Nej Ingen	 uppfa-ning 

Öppna 	valsedlar	 

Avskärmade	valsedlar	 

Integrerade valsedlar-röstningsstaCon	 

Figur	 2. Figuren visar andelen som svarade Ja, Nej respektive Ingen uppfattning	 på	 Frågan 
”Kände du	 att du	 kunde rösta	 hemligt när du	 röstade?”, Fråga	 1	 i enkäten. Skillnaderna	 mellan	 
grupperna i andelen	 Ja-svarande är statistiskt signifikant på	 0.05-nivån	 med Two-sample-test-of-
proportions i Stata	 14.0 mellan arrangemang 1 och övriga, och skillnaden mellan arrangemang 2 
och 3 är signifikant på 0.1-nivån.	 Konfidensintervallen för andelen Ja-svar är under arrangemang 
1 0.64–0.75, arrangemang	 2	 0.84–0.92, arrangemang	 3	 0.89–0.96. Totala	 antalet svarande: 800. 
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Den andra frågan, Fråga 2, syftar mer direkt på utformningen av vallokalen: ”Hur 

tycker du att vallokalen fungerade för att du skulle kunna rösta hemligt?” Här syns ännu 

tydligare skillnader mellan de olika arrangemangen, där andelen som upplevde lokalen 

som mycket bra för att kunna rösta hemligt var högst under Behandling 3 där 54 

procent angav detta alternativ, medan 38 respektive 27 procent svarade samma sak efter 

utformning 2 respektive 1 (det tidigare öppna systemet med valsedlar) (Figur 3). 

Fråga	2:	Så	fungerade	vallokalen	för	a-	kunna	 
rösta 	hemligt 
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Mycket	bra	 Ganska	bra	 Varken	bra	 Ganska	 Mycket	 
eller	dåligt dåligt	 dåligt	 

Öppna	valsedlar	 

Avskärmade	valsedlar	 

Integrerade	valsedlar-röstningssta?on	 

Figur	 3. Figuren visar andelen som svarade Mycket 	bra,	Ganska 	bra,	Varken 	bra 	eller 	dåligt,	 
Ganska dåligt respektive	 Mycket dåligt på Fråga 2 i enkäten ”Hur tycker du att vallokalen 
fungerade för att du skulle kunna	 rösta	 hemligt?”, Fråga	 2	 i enkäten. Skillnaderna	 mellan 
grupperna	 är statistiskt signifikant på	 0.05-nivån	 vid signifikanstest av respektive	 
behandlingsgrupps andel svarande ”Mycket bra”, där konfidensintervallen för andelen som 
svarade ”mycket	 bra” är	 0.22–0.33 för arrangemang	 1, 0.32–0,44	 för arrangemang 2 	och 	0.48– 
0.60	 för arrangemang	 3 .	 Totala	 antalet svarande:796. 

Svaren på nästa fråga, som mer specifikt berör upplevelsen av att ta valsedlar, ”I vilken 

utsträckning kunde du välja valsedlar utan att andra kunde se vad du valde?”, följer 

samma mönster. På denna fråga gavs svar på en femgradig skala, från ”I mycket stor 

utsträckning” (1) till ”I ganska stor utsträckning”, ”I varken stor eller liten 

utsträckning”, ”I liten utsträckning” och ”I mycket liten utsträckning” (5). Ett lågt värde 

indikerar alltså att valsedelsvalet upplevdes som hemligt, medan ett högt värde att det 

inte gjorde det. 

206 

https://0.22�0.33


  

 

 

  

 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	

	

 

	

	

	

SOU 2021:7 Bilaga 3 

Figur 4 nedan visar fördelningen som svarat vilket alternativ i respektive arrangemang. 

Här syns ett ännu tydligare resultat när det gäller hemligheten: Bland väljare i 

utformningen med integrerad valsedelsavskärmning och röstningsstation upplevde 64 

procent att de i mycket stor utsträckning kunde välja valsedlar utan att någon kunde se, 

medan motsvarande siffra för väljare i utformningen med avskärmade sedlar och en 

(kortare) promenad till röstningen var 52 procent och i systemet på öppna valsedlar 

endast 11 procent. Detta förstärker tolkningen av att det är systemet för hur valsedlar 

avskärmas som är avgörande för upplevelsen av att kunna rösta hemligt eller inte. 

Fråga	4:	Välja	valsedlar	utan	a-	andra	kunde	se	uCfrån	 
behandling 
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Figur	 4. Figuren	 visar svaren	 på	 frågan	 ”I vilken	 utsträckning kunde du	 välja	 valsedlar utan	 att 
andra kunde se vad	 du	 valde?”, Fråga	 5 i enkäten. Svarsalternativen syns i figuren. Skillnaderna 
mellan grupperna	 är statistiskt signifikant på	 0.05-nivån	 vid	 signifikanstest av	 andelen svarande 
”I	 mycket	 stor utsträckning”. Konfidensintervall för andelen svarande ”I mycket stor 
utsträckning” är 0.07–0.15	 för arrangemang	 1, 0.46–0.58	 för arrangemang	 2	 och	 0.58–0.70	 för 
arrangemang 3. Totala	 antalet svarande på	 frågan: 794. 

Slutligen har vi med en fråga som jämför upplevelsen av att rösta hemligt vid den 

aktuella behandlingen med förra riksdagsvalet: ”Om du jämför med förra riksdagsvalet 

(2018), hur tycker du att det gick att rösta hemligt nu jämfört med då?”. Även här är det 

främst deltagare som genomgått utformning 3 som upplever störst förbättring jämfört 

med 2018, där 29 procent upplevde det som att det gick mycket bättre att rösta hemligt 

nu, medan motsvarande siffror är 19 procent för de som fått 
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utformningen med avskärmade valsedlar och 5 procent för de som fick den med 

öppna valsedlar, alltså samma system som gällde 2018 (Figur 5). 
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Fråga	5:	Känsla	av	a-	rösta	hemligt	jämfört	med	 
riksdagsvalet	2018	 

Öppna	valsedlar	 

Avskärmade	valsedlar	 

Integrerade	valsedlar-röstningssta?on	 

Figur 	5.	 Figuren visar svaren på	 frågan ”Om du jämför med	 förra	 riksdagsvalet (2018), hur 
tycker 	du 	att 	det 	gick 	att 	rösta	 hemligt nu	 jämfört med	 då?, Fråga	 5	 i enkäten. Svarsalternativen	 
syns i figuren. Skillnaderna	 mellan	 andelen som svarat ”Mycket bättre” i de	 olika behandlingarna 
är 	statistiskt signifikant på	 0.05-nivån. Konfidensintervallen för andelen svarande	 ”Mycket	 
bättre” 	är 	0.02–0.08	 under arrangemang	 1, 0.14–0.24	 under arrangemang	 2	 och	 0.22–0.34	 under 
arrangemang 3. Endast personer som angav att de hade rösträtt 2018	 ingår i analysen. Totala	 
antalet svarande: 719. 

Fritextsvaren ger ytterligare nyanser kring hur deltagarna upplevde skillnaderna mellan 

de olika arrangemangen. Fråga 6 i enkäten ställdes med möjlighet att utveckla svaret: 

”Hur skulle vallokalen kunna förbättras?”. 64 procent av deltagarna svarade på denna 

uppföljningsfråga – 74 procent under arrangemang 1, 64 procent under arrangemang 2 

och 57 procent under arrangemang 3. Så här uttryckte en deltagare som röstat under 

arrangemanget med avskärmade valsedlar (utformning nr 2) hur lokalen skulle kunna 

ställas i ordning på ett bättre sätt: 

”Om valsedlar och kuvert fanns bakom samma skärm. Nu fick man gå mellan två 

bås med valsedlar i händerna.” 

En deltagare som röstade under utformning 1, det vill säga enligt det gamla systemet 

med öppna valsedlar, påpekade att det i denna variant finns risk att flera röstberättigade 

går fram till valsedelsbordet samtidigt: 

”Endast en i taget vid valsedlarna - nu var vi två - för vissa i sällskap.” 
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Andra deltagare påpekade att valhemligheten inte är det viktigaste i röstningen. Så här 

skrev en deltagare som röstat i utformning 3: 

”Jag är inte så brydd om att hålla mitt val hemligt. Det tar längre tid när alla ska 

ha ett eget ställ att hämta valsedlar.” 

Det framkommer även att en del deltagare gärna hade sett mer digitala lösningar, till 

exempel röstning med bank-id. 

Kvantitativa textanalyser av svaren från respektive utformning, som utförts via så kallad 

”linguistic inquiry and word count” i programmet semanticexcel, tyder på att 

fritextsvaren på fråga sex vid utformning 1 är jämförelsevis mer inriktade på ord och 

meningar som rör synlighet, svaren vid utformning 2 innehåller mer negativt laddade 

ord och meningar, medan svaren vid utformning 3 inte karakteriseras av någon specifik 

ordkategori. En möjlig tolkning är att deltagarna hade mer att säga efter att ha röstat vid 

utformning 1 och 2, eftersom de flesta hade bekantskap med dem sedan tidigare. 

Kontrollanalyser 

För att pröva om särskilda grupper upplever arrangemangen på annat sätt än 

huvudgruppen av deltagare har vi gjort motsvarande analyser i undergrupper av 

deltagare. Resultatet är återigen entydigt – vi finner inga systematiska skillnader i 

upplevelsen mellan personer med olika sociala och politiska egenskaper. 

Bland personer som inte har någon form av högskoleutbildning är det 75 procent under 

utformning 1, 82 procent under 2 och 91 procent under 3 som kände att de kunde rösta 

hemligt (se Figur III.1 i Appendix III). Samma mönster syns bland deltagare med 

ganska eller mycket lågt förtroende för politiker. Här upplevdes utformning 1 med 

öppna valsedlar som klart minst hemlig där bara 56 procent som uppgav att de kände att 

de kunde rösta hemligt, medan arrangemang 2 och 3 uppfattades som betydligt bättre 

när det gäller att rösta hemligt: 82 respektive 85 procent uppgav där att de kände att de 

kunde rösta hemligt (figur III.2). 

För att undanröja risken att resultaten har snedvridits av någon ovidkommande faktor 

som vi inte är medvetna om har vi också gjort om samtliga analyser med deltagare per 

respektive dag. Tendensen att röstandet upplevdes som minst hemlig under utformning 

1, mer hemligt under 2 och som mest hemligt under 3 är genomgående för samtliga fyra 
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dagar. Även om nivåerna varierar något mellan de olika undersökningsdagarna är 

tendenserna desamma.2 

Hur lång tid tog det att rösta? 

Som nämnts mätte en av studenterna, placerad inne i vallokalen, tiden det tog för 

väljarna att rösta. Syftet med detta var att kunna bedöma risken för köbildning under de 

olika arrangemangen. Närmare bestämt mättes tiden för att erhålla de tre valkuverten, att 

välja valsedlar, samt att stoppa ner dessa i sina valkuvert. För att göra tidmätningen så 

enhetlig som möjligt var samma student tidtagare söndag-måndag respektive tisdag-

onsdag. 

Under utformning 1 och 2 startades klockan när väljaren kom fram till bordet med 

valsedlar, och stoppades när han eller hon kom ut bakom valskärmen med sina sedlar 

nedlagda i de tre kuverten. Under dessa två arrangemang togs även en mellantid när 

väljaren lämnade bordet med valsedlar och tog emot sina valkuvert. Under utformning 3 

behövdes kuverten delas ut redan innan väljaren kom fram till bordet med valsedlar. Då 

startades därför klockan när väljaren fick kuverten. Eftersom den integrerade 

avskärmningen försvårade insyn kunde under detta arrangemang ingen mellantid tas när 

väljaren valt sina sedlar. 

Målsättningen var att mäta tiden för alla väljare, men om en ny väljare kom in i 

vallokalen medan tidmätningen pågick för en annan hoppades tidtagningen över för den 

väljaren. En sådan utebliven tidmätning markerades med ett streck. Sammanlagt kunde 

en totaltid uppmätas för 450 väljare, och en mellantid för 296 av dessa. Resultaten 

fördelar sig enligt tabell 2. Det ska påminnas om att väljarna inte gavs möjlighet att 

personrösta. Resultaten med avseende på exakta nivåer går således inte att generalisera 

till ett vanligt svensk val. Här är det i stället skillnaderna i tid mellan arrangemangen 

som står i fokus, och denna skillnad borde vara densamma i ett val där även 

personröstning tillåts. 

2 Dag	 3	 var andelen som uppgav	 att de kunde rösta hemligt generellt högre än de andra	 dagarna	 och	 
denna	 dag	 var också	 andelen kvinnor i undersökningen relativt hög	 (59%). Vi ser ett samband	 mellan 
kön	 och	 att ha	 större förtroende för politiker, vilket i sin	 tur har ett samband	 med	 större upplevd	 
generell hemlighet.	Det 	skulle 	kunna 	vara 	en 	förklaring 	till 	de 	generellt 	högre 	nivåerna 	av 	upplevelsen 
av	 att rösta	 hemligt denna	 dag	 jämfört med	 övriga	 dagar.
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Tabell 2. Tidsåtgång röstning (sekunder) 
Utformning Medelvärde Median Antal 

1 öppna valsedlar 114,7 106 134 

2 avskärmade valsedlar 115,0 103 161 

3 integrerade valsedlar-
röstningsstation 

110,3 99 155 

ALLA 113, 3 103 450 

Som framgår tog det väljarna i genomsnitt 113 sekunder, alltså strax under 2 minuter, att 

välja och göra i ordning sina valsedlar. Skillnaderna mellan de tre utformningarna är i 

detta avseende mycket små, och heller inte statistiskt signifikanta. Då genomsnittstiden 

för alla utformningar i viss mån påverkas av extremvärden (så kallade ”outliers”) 

redovisar vi även mediantiderna. Medianväljaren röstar alltså på 1 minut och 43 

sekunder. Även om det går något fortare än så under utformning 3, och något 

långsammare under 1, handlar det om små skillnader. 

Notera att dessa resultat avser tiden det tar att rösta för de väljare som redan kommit in i 

vallokalen. Hur många väljare som kan rösta samtidigt, dvs. den maximala 

genomströmningen, säger dessa siffror alltså ingenting om (även om vi i avslutningen 

för vissa resonemang om detta). Inte heller säger de något om den totala tiden väljarna 

befann sig i vallokalen. Den återstående tiden, för avprickning i röstlängden och 

överlämning av valkuverten till röstmottagarna och nedstoppning i valurnan, borde dock 

inte variera systematiskt mellan de tre arrangemangen. Totalt sett bör man därmed 

kunna sluta sig till att det går ungefär lika fort att rösta oberoende av utformning. 

Tabell 3. Tidsåtgång välja valsedlar (sekunder) 
Utformning Medelvärde Median Antal 

1 41,5 36 134 

2 45,9 35,5 162 

3 – – 0 

ALLA 43,9 36 296 

Av tabell 3 framgår att något mindre än hälften av tiden (då denna kunnat uppmätas) går 

åt till att välja valsedlar. Skillnaderna är återigen små mellan utformningarna. 

Jämförelsen mellan utformningarna skiljer sig i detta avseende från väljarnas subjektiva 

upplevelse av hur svårt det var att leta rätt på valsedlarna för det parti man ville rösta på 
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(se Figur III.3 i Appendix III). Utformning 2 – dvs. med avskärmade sedlar som står 

separat från röstningsstationen – upplevdes som det system där det var lättast att hitta 

dem. Där svarade 46 procent att det var mycket lätt att hitta valsedlarna de letade efter, 

jämfört med 41 procent i behandling 1 och 38 procent i behandling 3. När vi tittar enbart 

på personer utan högskoleutbildning är mönstren liknande. Även där upplevde 43 

procent av de som saknar högskoleutbildning att det var mycket lätt att hitta rätt 

valsedlar under behandling 2, att jämföra med 41 procent under behandling 1 och 31 

procent under behandling 3. Vi har ingen given förklaring till detta mönster, men det 

kan ha upplevts som mer nytt och därför något svårare att välja valsedlar i utformningen 

med den integrerade valsedelsavskärmningen-röstningsstationen som ingen väljare hade 

prövat innan. Skillnaderna i upplevelse mellan utformningarna är dock betydligt mindre 

än ifråga om valhemligheten. 

Hur många valsedlar gick åt? 

Eftersom valskärmen desinficerades av en röstmottagare efter varje väljare kunde 

antalet oanvända valsedlar som lämnats kvar även fångas upp. Förvisso går det inte att 

utesluta att vissa väljare tog med sig de oanvända sedlarna ut ur vallokalen, men 

resultatet på denna punkt pekar i en tydlig riktning: 134 oanvända valsedlar samlades 

ihop under utformning 1 (det gamla systemet) men endast 26 under utformning 2 och 19 

under utformning 3. Den rimliga förklaringen till denna skillnad är att avsaknaden av 

avskärmning föranleder många väljare at plocka åt sig valsedlar från flera olika partier, 

för att på så sätt bevara sin valhemlighet. Noterbart är dock att detta alltså inte hade 

någon synbar effekt på tiden det tog för dem att välja valsedlar (den var till och med 

något kortare under 1 än under 2, som framgår av tabell 3). 

Slutsatser och diskussion 

Sammanfattningsvis finner vi att det bästa arrangemanget för att bevara valhemligheten 

är det där både valsedlar och röstning sker bakom en integrerad avskärmning 

(utformning 3). Därefter kommer det sedan 2019 gällande arrangemanget där väljaren 

tar valsedlar bakom en avskärmning och sedan förflyttar sig till valskärmen bakom 

vilken sedlarna görs i ordning och stoppas i sina kuvert (utformning 2). Minst hemligt 

upplevs det gamla arrangemanget med valsedlarna utplacerade utan avskärmning 

(utformning 1). 

Vi kan därmed sluta oss till att 2019 års införande av valsedelsavskärmningen (prop. 
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2017/18:286) var ändamålsenlig i så måtto att den ökade väljarnas upplevelse av att 

kunna rösta hemligt. Detta är även vad Riksrevisionen fann i sin tidigare granskning av 

EU-valet 2019 (RiR 2019:35).3 Samtidigt har vi också funnit att en annan utformning, 

där valet av valsedlar och röstning sker integrerat, skulle leda till en ytterligare 

förstärkning av valhemligheten (utformning 3). Detta är ett viktigt resultat eftersom det 

var i princip en sådan utformning som föreslogs av 2015 års vallagsutredning (SOU 

2016:71). 

Närmare bestämt förordade 2015 års vallagsutredning att valsedlarna skulle placeras 

innanför valskärmen, vilket enligt utredningen skulle kräva utvecklandet av en ny typ av 

valskärm liknande det norska ”valbåset” med insynsskydd från alla fyra sidor. Det 

avskärmade bordet med valsedlar sammankopplat med en valskärm under utformning 3 

kan dock betraktas som närapå likvärdigt med denna lösning, eftersom den i vår 

undersökning stod vänd mot en vägg samtidigt som ingen väljare tilläts passera bakom 

väljarens rygg. Det gav med andra ord också insynsskydd från alla fyra sidor. Därmed 

kan vi även sluta oss till att den lösning 2015 års vallagsutredning förordade skulle 

skyddat valhemligheten ännu bättre än 2019 års ordning. 

Avslutningsvis vill vi därför, utifrån resultaten av vår studie, diskutera huruvida det 

finns några andra skäl för att inte nu förorda den ordning som av väljarna upplevs som 

den som bäst tryggar valhemligheten. Utifrån kritiska remissvar riktades i den 

departementspromemoria (Ju2018/00824/L6) som låg till grund för prop. 2017/18:286 

tre typer av användningar mot 2015 års vallagsutrednings förslag. Den första handlade 

om försvårade möjligheter att hålla ordning bland valsedlarna. Eftersom väljarna möter 

valsedlarna utan insyn skulle deras möjligheter öka att flytta om bland valsedlarna eller 

stjäla dem i syfte att gynna eller missgynna vissa partier. Röstmottagarna konstaterade 

under gruppintervjuerna att det även under vårt experiment i ett fåtal fall förekommit 

viss omflyttning av valsedlarna, dock oklart om den var avsiktlig eller inte. 

Man kan dock fråga sig varför det i detta avseende skulle föreligga någon skillnad 

mellan det vi här kallat utformning 2 (den nuvarande ordningen) och utformning 3 

(principordningen från 2015 års vallagsutredning). Avskärmade valsedlar kräver att en 

röstmottagare kontrollerar ordningen bland valsedlarna kontinuerligt, helst mellan varje 

3 Riksrevisionen gjorde även en annan observation: att valhemligheten upplevdes som något högre om den 
nya avskärmningen skyddade för insyn från fyra håll jämfört med om den endast skyddade från tre håll. Vårt 
arrangemang var som nämnts, på grund av väggarnas placering, av det förra slaget. 
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väljare. Detta gäller oavsett om själva röstningen också sker bakom samma avskärmning 

eller inte. Möjligen skulle man kunna argumentera för att röstmottagarnas ansvar för 

ordningen bland valsedlarna skulle behöva öka om dessa flyttas in i vallokalen (såsom 

vore fallet under utformning 3). Enligt förarbetena till nuvarande utformning (prop. 

2017/18:286, 13, 15) ska denna ge ”rimligt goda förutsättningar” för röstmottagarna att 

fullgöra sitt ansvar att upprätthålla ordningen bland valsedlarna. Samtidigt kräver 

upprätthållandet av detta ansvar, när valsedlarna inte placerats i utan i anslutning till 

vallokalen, att en röstmottagare lämnar vallokalen för att kontrollera valsedlarna. Några 

röstmottagare i vår studie såg i detta avseende till och med en möjlig fördel med 

utformning 3 jämfört med vallokaler där det avskärmade valsedelsstället placerats 

utanför vallokalen, nämligen att med valsedlarna i vallokalen är det lättare att hantera 

väljare som gör fel i hanteringen av valsedlarna; vill de göra om och göra rätt behöver 

de inte gå ut ur lokalen och komma in igen. 

Departementspromemorians andra invändning handlade om risk för köbildning i 

vallokalen, och en därmed sammanhängande risk för ett minskat valdeltagande. En kö 

uppstår då fler väljare vid en viss tidpunkt försöker rösta i en vallokal än vad vallokalen 

förmår härbärgera. Sådana köer uppstod vid flera tillfällen under fältexperimentet. 

Eftersom köbildning är en funktion av antalet anländande väljare per tidsenhet, vilket vi 

i fältexperimentet inte kunde kontrollera, fanns inga möjligheter att studera risken för 

köbildning experimentellt. Däremot kan vi lägga den uppmätta tiden det tog att rösta till 

grund för en uppskattning av risken för köbildning under de tre utformningarna. Och 

denna tid varierade alltså inte nämnvärt. Om något gick det, som nämnts, något fortare 

att rösta under utformning 3 än 2. Det finns med andra ord inget skäl att utifrån detta 

argument förorda det ena eller andra av dessa två arrangemang. 

Det som istället torde avgöra skillnaden i risk för köbildning mellan dessa arrangemang 

är två andra förhållanden, som vi inte kunde studera experimentellt. Det första är 

benägenheten hos väljare att under nuvarande ordning (alltså utformning 2) även 

avlägga sin röst bakom valsedelsavskärmningen. Våra röstmottagare noterade i 

intervjun att det förekommit att väljarna under arrangemang 2 bad att få rösta bakom 

valsedelsavskärmningen. Detta tilläts de dock inte, eftersom valkuverten delades ut först 

efter att de lämnat avskärmningen. I ett verkligt val kan dock den ordningen visa sig 

svårare att upprätthålla. Riksrevisionens granskning av EU-valet 2019 visar att det i 90 

% av landets kommuner förekom att väljarna valde att rösta bakom den nya 
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valsedelsavskärmningen i stället för den därför avsedda skärmen; i 50 % förekom sådan 

röstning ”i hög eller ganska hög utsträckning” (RiR 2019:35, 32). Och detta trots att 

Valmyndigheten uttalat rekommenderade att valkuverten även då skulle delas ut efter 

det att väljarna valt sina sedlar. Risken är med andra ord stor att samma problem 

kommer att upprepas i framtiden. 

Det andra förhållandet som påverkar risken för köbildning är antalet avskärmade platser 

med valsedlar i eller i anslutning till vallokalen. Eftersom valsedelsavskärmningar, för 

att avskärmningen ska vara meningsfull, kräver att en väljare i taget går in bakom dem, 

kommer fler valsedelsavskärmningar av naturliga skäl tillåta fler väljare att rösta 

samtidigt. Den maximala genomströmningskapaciteten i vallokalen ökar därmed, medan 

risken för köbildning minskar. I vårt experiment använde vi som nämnts två 

valsedelsavskärmningar under utformning 3, men eftersom vi inte kunde kontrollera 

antalet anländande väljare vid varje given tidpunkt kunde vi inte studera den maximala 

genomströmningskapaciteten (lika lite som vi kunde experimentellt kontrollera risken 

för köbildning). Dock finns det återigen inget skäl att använda sig av fler eller färre 

valsedelsavskärmningar med den ena eller den andra utformningen av vallokalen. Även 

under arrangemang 2 skulle lika många valsedelsavskärmningar som valskärmar kunna 

ställas ut. 

Det detta arrangemang har som fördel framför utformning 3 är att utformning 2 

möjliggör för mer än en väljare per valsedelsavskärmning att rösta samtidigt. Med 

utformning 2 kan ju nämligen en ny väljare gå fram till valsedelsavskärmningen när den 

föregående väljare plockat åt sig sina sedlar och börjat förflyttningen mot valskärmen; 

någon motsvarande möjlighet finns inte under utformning 3, där varje väljare måste ha 

både tagit sina sedlar och gjort i ordning dem innan en ny väljare kan komma fram och 

börja välja sina sedlar. Om det tar längre tid att göra i ordning sina sedlar bakom 

valskärmen än att plocka åt sig dem bakom valsedelsavskärmningen, vilket våra 

tidmätningar tyder på, ökas genomströmningen under utformning 2 ytterligare om man 

har fler valskärmar än valsedelsavskärmningar; detta visar vi matematiskt i Appendix V. 

Det som utgör den viktigaste flaskhalsen och därmed den plats där risken för köbildning 

kommer att bli störst under utformning 2 är dock det ställe som alla väljare (som inte har 

med sig egna sedlar) måste passera först, dvs. valsedelsavskärmningen – särskilt beaktat 

väljarnas ovan nämnda benägenhet att även vilja göra i ordning sina röster bakom 

215 



  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

  

Bilaga 3 SOU 2021:7 

denna. Därtill kan tilläggas att, som en av våra röstmottagare påpekade, det skulle gå 

utmärkt att komplettera utformning 3 med en eller ett par fristående valskärmar för de 

väljare som kommer till val- eller röstningslokalen med sina valsedlar med sig. 

Slutsatsen är alltså att risken för köbildning torde kunna avfärdas som en invändning 

mot det integrerade arrangemanget. Om något har detta arrangemang här en fördel 

framför utformning 2, eftersom det senare lider av den i EU-valet dokumenterade risken 

för att väljare kommer att vilja rösta bakom valsedelsavskärmningen. Men, som vi visar 

i Appendix V, den maximala genomströmningskapaciteten under de båda 

utformningarna beror i första hand på antalet valsedelsavskärmningar. 

Därmed har vi kommit fram till den tredje invändning som departementspromemorian 

riktade mot 2015 års vallagsutrednings förslag, nämligen ökade kostnader. Enligt SOU 

2016:71 skulle för det första dyra investeringar (om än av engångskaraktär) behöva 

göras i att ta fram nya ”valbås” av exempelvis norsk typ. Som vårt experiment visar kan 

man dock erhålla en avskärmning som är i det närmaste ekvivalent med ett sådant 

valbås genom att använda den materiel kommunerna behöver förfoga över redan för 

utformning 2: valsedelsställ, avskärmningar av dessa, samt valskärmar. Det är därmed 

svårt att se att utformning 3 skulle behöva bli ens i närheten så dyrt som 2015 års 

vallagsutrednings förslag. 

Det som framför allt kommer att påverka skillnaden i kostnad jämfört med utformning 2 

är i stället antalet avskärmade platser där valsedlarna läggs ut (både som en kostnad för 

valsedelsställen, om sådana används, och för avskärmningen). Jämfört med nuvarande 

ordning, där man i regel har som mest en sådan avskärmad plats per val- eller 

röstningslokal, skulle givetvis utformning 3 innebära en utökad kostnad, eftersom denna 

modell kräver lika många valsedelsavskärmningar som valskärmar (som regel kanske 3 

per val- eller röstningslokal, med möjlighet till en fristående fjärde till de väljare som 

kommer till vallokalen med sina valsedlar, dock varierande beroende på storlek). Det 

denna kostnad samtidigt betalar för är dock en ökad genomströmning, och därmed 

minskad risk för köbildning och påverkan på valdeltagandet. Vill man försöka likställa 

utformning 2 med 3 utifrån detta (det ovan nämnda andra argumentet), måste man alltså 

(förutom att förhindra att väljarna röstar bakom avskärmningen) förse vallokalerna med 

fler avskärmade platser där valsedlarna läggs ut. Skillnader i kostnad mellan de två 

modellerna kommer därmed att utjämnas. 
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SOU 2016:71 gjorde även bedömningen att ytterligare röstmottagare skulle behövas för 

att hålla ordning och bistå vid röstningen. Här bör man dock återigen fråga sig om det 

skulle behövas fler röstmottagare för att hantera utformning 3 än 2. Som nämndes ovan 

kommer båda arrangemangen att kräva utökade kontroller av ordningen bland 

valsedlarna, kanske mellan varje väljare. Hur många fler röstmottagare dessa utökade 

kontroller kommer att kräva beror dock inte på om valsedelsavskärmningen står ihop 

med valskärmen eller inte, utan på antalet valsedelsavskärmningar i eller i anslutning till 

vallokalen. Och detta är, som redan konstaterats, något som i sig inte följer av 

respektive arrangemang utan av hur mycket man är beredd att betala för att utjämna 

genomströmningen och därmed risken för köbildning under respektive arrangemang. I 

Appendix V visar vi att det under rimliga antaganden krävs en fördubbling av antalet 

valsedelsavskärmningar för att under utformning 2 få bättre genomströmning än efter en 

motsvarande tredubbling av antalet valsedelsavskärmningar under utformning 3. De 

kostnader som är en direkt funktion av antalet valsedelsavskärmningar skulle med andra 

ord bli omkring 50% högre för utformning 3 än 2, med hänsyn tagen till 

genomströmningskapaciteten och den därmed sammanhängande risken för köbildning. 

Den stora och väsentliga skillnad som därmed enligt vårt förmenande kvarstår mellan de 

olika arrangemangen – även sedan hänsyn tagits till möjligheten att hålla ordning på 

valsedlarna och risken för köbildning – är att utformning 3 bäst skyddar valhemligheten 

för väljarna, om än till en högre kostnad. 

Studien finansierades av 2020 års valutredningen (Ju 2020:08) i samarbete med 

Karlstads universitet och Vetenskapsrådet, projektnummer 2017-02941. Studien har fått 

ett rådgivande yttrande av etikprövningsmyndigheten som inte hade några etiska 

invändningar mot projektet. 
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APPENDIX I: UTFORMNING AV VALLOKALEN 

Figur I.1a. Utformning nr 1: Ingen avskärmning, översikt 

En station utan avskärmning separat valbås 

observatörer 

observatörer 

Desinficerar 

Avspärrningsband 

Röstmottagare 

Valurna 
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Figur I.1b. Utformning nr 1: Ingen avskärmning, bild 
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Figur I.2a. Utformning nr 2: Valsedelsbord med avskärmning, översikt 

En station med avskärmning separat valbås 

observatörer 

observatörer 

Desinficerar 

Avspärrningsband 

Röstmottagare 

Valurna 
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Figur I.2b. Utformning nr 2: Valsedelsbord med avskärmning, bild 
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Figur I.3a. Utformning nr 3: Valsedelsbord med avskärmning sammankopplat 
med valskärm, översikt 

Två stationer med avskärmning integrerat valbås 

observatörer 

valkyvert 

observatörer 

Avspärrningsband 

Röstmottagare 

Valurna 
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Figur I.3b. Utformning nr 3: Valsedelsbord med avskärmning sammankopplat 
med valskärm, bild 
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Figur I.4. Valsedlarnas uppställning 
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APPENDIX II: EXTRA TABELLER 

Tabell II.1. Män och kvinnor i undersökningsurvalet och i befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen Diff 

Kvinnor 52 50 +2 

Män 48 50 -2 

Summa 100 100 

Antal personer 802 8,147 

Tabell II.2. Åldersfördelningen i undersökningsurvalet och i befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen Diff 

18-21 12 6 +6 

22-30 13 16 -3 

31-40 14 17 -3 

41-50 18 16 0 

51-60 16 16 0 

61- 70 15 14 +1 

71- 12 15 -3 

Summa procent 100 100 

Antal personer 795 8,147 

Tabell II.3. Födelseland i undersökningsurvalet och i befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen 

Sverige 82 78 +4 

Annat land 18 22 -4 

Europa 7 

Utanför Europa 11 

Summa procent 100 100 

Antal personer 713 8,147 
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Tabell II.4. Utbildningsnivå undersökningsurvalet och befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen diff 

Grundskola och gymnasium 29 56 -27 

Eftergymnasial utbildning 71 44 +27 

Summa procent 100 100 

Antal personer 715 8,147 

Tabell II.5. Politiskt intresse undersökningsurvalet och befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen (SOM Diff 

Mycket intresserad 44 17 -27 

Ganska intresserad 46 47 -1 

Inte intresserad 10 36 -26 

Summa 100 100 

Antal personer 802 1563 

Tabell II.6. Politiskt förtroende undersökningsurvalet och befolkningen (procent) 

Undersökningen Befolkningen diff 

Mycket/ganska stort 68 56 +12 

Ganska/mycket litet 32 44 -12 

Summa procent 100 100 

Antal personer 713 ≈ 2640 
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Tabell II.7. Valresultat undersökningsurvalet och befolkningen (procent) 

Undersökningen Hela riket 2018 Sthlms kn	 2018 
Resultat Resultat Skillnad Resultat Skillnad 

Socialdemokraterna 20,7% 28,3% -7,6% 23,8% -3,1% 
Moderaterna 11,3% 19,8% -8,6% 21,9% -10,6% 
Sverigedemokraterna 6,6% 17,5% -11,0% 9,8% -3,2% 
Vänsterpartiet 26,2% 8,0% 18,2% 13,1% 13,1% 
Centerpartiet 5,9% 8,6% -2,7% 9,1% -3,2% 
Kristdemokraterna 2,5% 6,3% -3,8% 4,9% -2,4% 
Liberalerna 3,9% 5,5% -1,6% 7,9% -4,0% 
Miljöpartiet 10,4% 4,4% 5,9% 7,7% 2,7% 
Feministiskt Initativ 2,5% 0,5% 2,0% 0,7% 1,8% 
Övriga 10,1% 1,1% 9,0% 1,2% 8,9% 

100,0% 100,0% 100,1% 
Blanka 5,3% 0,8% 4,5% 0,5% 4,8% 
Ogiltiga 0,6% 0,1% 0,5% 0,0% 0,6% 
Totalt antal roster 811 6535271 614860 

Tabell II.8. Juridiskt kön predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

,730 1 ,730 1,117 ,291 

519,486 795 ,653 

Between Groups 

Within Groups 

Total 520,216 796 

Tabell II.9. Utbildningsnivå predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,174 4 1,044 1,622 ,167 

Within Groups 455,467 708 ,643 

Total 459,641 712 
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Tabell II.10. Ålder (fyra kategorier) predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1,359 3 ,453 ,691 ,558 

518,137 790 ,656 

Between Groups 

Within Groups 

Total 519,496 793 

Tabell II.11. Födelseland (fyra kategorier) predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,217 3 1,072 1,667 ,173 

Within Groups 455,467 708 ,643 

Total 458,684 711 

Tabell II.12. Politiskt intresse predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

,259 3 ,086 ,133 ,940 

461,288 711 ,649 

461,547 714 

Between Groups 

Within Groups 

Total 
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Tabell II.13. Politiskt förtroende predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1,123 3 ,374 ,578 ,630 

459,370 709 ,648 

Between Groups 

Within Groups 

Total 460,494 712 

Tabell II.14. Nöjdhet med demokratin predicerar treatmentgrupp 

ANOVA 
Treatment 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

,488 3 ,163 ,251 ,861 

460,952 710 ,649 

461,440 713 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

229 



  

	 	
	
	

	
	
	

	 	
	

	 	

	

	

 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	

Bilaga 3 SOU 2021:7 

APPENDIX III: EXTRA FIGURER 

Rösta	hemligt	 
Deltagare	utan	högskoleutbildning		 

0	 

50	 

100	 

Pr
oc
en
t	 

Ja	 Nej Ingen	 uppfa-ning 

Öppna	valsedlar	 

Avskärmade	valsedlar	 

Integrerade	valsedlar-röstningssta?on	 

Figur III.1. Figuren	 visar andelen	 bland	 dem som saknar någon	 form av högskoleutbildning	 som 
svarade Ja, Nej respektive Ingen	 uppfattning på	 Frågan 
”Kände du	 att du	 kunde rösta	 hemligt när du	 röstade nyss?”, Fråga	 1	 i enkäten. Totala antalet 
svarande i gruppen: 211. 

Rösta hemligt 
Svarande 	med 	lågt 
politikerförtroende 

100 
50 
0 

Ja Nej Ingen	 
uppfattning 

Öppna valsedlar 

Avskärmade	 valsedlar 

Integrerade	 valsedlar-röstningsstation 

Figur III.2. Figuren	 visar andelen	 som uppgav att de har ganska	 lågt eller mycket lågt 
politikerförtroende som svarade Ja, Nej respektive Ingen	 uppfattning på	 Frågan 
”Kände du	 att du	 kunde rösta	 hemligt när du	 röstade nyss?”, Fråga	 1	 i enkäten. Totala antalet 
svarande i gruppen: 230. 
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Fråga	 3: Leta	 rätt 	på 	valsedlar	utifrån 
behandling 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Mycket 
svårt 

Ganska Varken Ganska	 
svårt svårt eller lätt 

lätt 

Mycket 
lätt 

Öppna valsedlar 

Avskärmade	 valsedlar 

Integrerade	 valsedlar-röstningsstation 

Pr
oc
en

t 

Figur III.3. Svar på	 frågan	 Hur svårt var det att leta	 rätt på	 valsedlarna	 för det parti du	 ville rösta	 

på	 i de olika	 valen? Totala	 antalet svarande: 796. 
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APPENDIX IV: FRÅGEFORMULÄRET 
 
 
 
 

1 _251 

 
 
 
 
 

Vi är intresserade av din upplevelse av hur det var att rösta hemligt utan att 
andra människor kunde se hur du röstar. 

 

 

Ja Nej  

 

 Ganska bra Varken bra Ganska dåligt  
eller dåligt 

 

 Ganska svårt Varken svårt  
eller lätt 

 

 
 

 

I ganska stor 
 

I varken stor eller 
 

 Något sämre 

I liten 
 

 

I mycket liten 
 

 

Ej röstberättigad 

 

Mycket nära Ganska nära Varken nära eller långt ifrån Ganska långt ifrån 
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Ej fullgjort grundskola eller motsvarande Examen från gymnasium eller motsvarande 

Grundskola eller motsvarande Studier/examen från högskola/universitet 

Examen från gymnasium eller motsvarande Studier/examen från forskarutbildning 

Född i Sverige Född i annat land i Norden Född i annat land i Europa Född i annat land utanför 
Europa 

Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 

Ganska nöjd Inte alls nöjd 

1 _251 
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APPENDIX V: BERÄKNINGAR AV GENOMSTRÖMNINGSKAPACITET 

Antag att den genomsnittliga tiden det tar att välja valsedlar bakom avskärmningen kan 

betecknas med V och den genomsnittliga tiden det tar att göra i ordning valsedlarna 

bakom valskärmen med R; tidsenheten kan för enkelhetens skull antas vara sekunder. 

Låt oss även till en början anta, vilket våra tidmätningsresultat också bekräftar, att R > 

V, dvs. det tar i genomsnitt längre tid för en väljare att göra i ordning sina valsedlar än 

att plocka åt sig dem. Om vi till en början utgår från utformning 2 med endast en 

valsedelsavskärmning och en valskärm kan då en ny väljare gå in bakom 

valsedelsavskärmningen för varje V tidsenheter; detta definierar inflödet i systemet, 

vilket för den n:te väljaren kan skrivas (n–1)V (där n=1 för den första väljaren, n=2 för 

den andre osv). Den första väljaren kommer då att kunna lämna valskärmen, efter att 

även ha gjort i ordning sina sedlar, efter V + R tidsenheter, den andra efter V + 2R 

(eftersom denna väljare, givet att R > V, måste vänta på att den första väljaren blir färdig 

bakom valskärmen), den tredje efter V + 3R tidsenheter, osv; detta definierar utflödet ur 

systemet, vilket kan skrivas V + nR. 

Mer generellt kan den genomsnittliga flödestiden T då skrivas: 

𝑉𝑉 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝑇𝑇 = 𝑛𝑛 

Gränsvärdet för T när n går mot oändligheten blir: 

𝑉𝑉 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑛𝑛 
lim = lim + = 0+ 𝑅𝑅 = 𝑅𝑅 
!→! 𝑛𝑛 !→! 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

Med utformning 2 och endast en valsedelsavskärmning och en valskärm blir den 

maximala genomströmningskapaciteten därmed G = 1/R, en väljare per R tidsenheter – 

eller, om våra ungefärliga värden från tidmätningen ovan håller, 1 väljare var 69:e 

sekund. 

Vad händer då om vi, fortfarande med utformning 2 och R > V, lägger till en valskärm 

så att det blir totalt två? För den första väljaren kommer det då fortfarande att ta V + R 

tidsenheter att passera systemet, för den andra 2V + R (eftersom, även om R > V, ingen 
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väntetid nu uppstår mellan valsedelsavskärmningen och den nu lediga, andra 

valskärmen), för den tredje 3V + R osv. (vi antar här att R < 2V). Inflödet är alltså 

detsamma som tidigare, men utflödet kan istället skrivas nV + R. Gränsvärdet för T när n 

går mot oändligheten blir då istället: 
𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑅𝑅 

lim = 𝑉𝑉 + 0 = 𝑉𝑉 
!→! 𝑛𝑛 

Med andra ord: utformning 2, med endast en valsedelsavskärmning men två valskärmar, 

ger den maximala genomströmningskapaciteten G = 1/V, eller 1 väljare var 44:e sekund, 

givet vår tidmätning.4 

Om vi istället tillåter två valsedelsavskärmningar med fyra valskärmar kommer det att ta 

V + R tidsenheter för både den första och andra väljaren att passera systemet, 2V + R för 

den tredje och fjärde, 3V + R för den femte och sjätte, osv, eller i förlängningen: 

𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑅𝑅 𝑉𝑉 𝑉𝑉 
lim = + 0 = 
!→! 2𝑛𝑛 2 2 

Nu halveras alltså flödestiden till T = V/2. På motsvarande sätt dubbleras den maximala 

genomströmningskapaciteten G = 2/V, som utifrån värdet från vår tidmätning nu skulle 

bli 1 väljare var 22:a sekund. 

Vad kan då sägas om den maximala genomströmningskapaciteten under utformning 3? 

Med endast en valsedelsavskärmning, vilket då per definition även innebär en valskärm, 

kan en ny väljare gå in bakom valsedelsavskärmningen först efter varje V + R 

tidsenheter, eftersom varje väljare nu måste vänta på att den föregående väljaren både 

valt sina sedlar och gjort i ordningen dem. Inflödet kan alltså skrivas (n–1)(V+R) och 

utflödet n(V + R). Detta gäller oavsett storleksrelationen mellan V och R. Gränsvärdet 

för T när n går mot oändligheten blir nu alltså: 

𝑛𝑛(𝑣𝑣 + 𝑅𝑅)
lim = 𝑉𝑉 + 𝑅𝑅 
!→! 𝑛𝑛 

På motsvarande sätt blir G = 1/(V + R), eller 1 väljare var 113:e sekund, givet vår 

tidmätning. Med två valsedelsavskärmningar dubbleras så klart denna maximala 

4 Med ett valsedelsställ blir G = 1/V om V > R, vilket innebär att ingen väntetid vid valsedelsstället uppstår 
ens med en valskärm; då gäller alltså samma beräkningar som i fallet där R > V med två valskärmar. 
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genomströmningskapacitet till G = 2/(V + R), eller 1 väljare var 56,5:e sekund, osv. 

Om vi betecknar antalet valsedelsavskärmningar med B och antar att antalet valskärmar 

är dubbelt så stort som antalet valsedelsavskärmningar under utformning 2, kan 

formlerna för den maximala genomströmningskapaciteten under de två utformningarna 

skrivas: 

𝐵𝐵 
=𝐺𝐺!"#$%&'(') ! 𝑉𝑉 

𝐵𝐵 
=𝐺𝐺!"#$%&'(') ! 𝑉𝑉 + 𝑅𝑅 

Med lika många valsedelsavskärmningar har utformning 2 med andra ord en högre 

genomströmningskapacitet än utformning 3. Men hur många valsedelsavskärmningar 

krävs för att de två utformningarna ska ha ungefär likvärdig genomströmning? Svaret på 

det beror givetvis på värdet på V och R. I figur V.1 nedan har vi räknat fram G 

(maximal genomströmningskapacitet) för olika värden på B (antalet 

valsedelsavskärmningar) och V (den genomsnittliga tiden väljaren tillbringar bakom 

valsedelsavskärmningen). De heldragna linjerna anger värdet på G för utformning 2 

med en (B = 1) respektive två (B = 2) valsedelsavskärmningar och dubbelt så många 

valskärmar, de streckade för utformning 3 med en (B = 1), två (B = 2) respektive tre 

(B = 3) valsedelsavskärmningar, under antagandet att R = 113 – 44 = 69 (i enlighet 

med vår tidmätning). 

Flera observationer kan göras utifrån denna graf. För det första visar den, precis 

som formlerna ovan angav, att vid ett givet antal valsedelsavskärmningar ligger 

kurvan för utformning 2 alltid över den för utformning 3, oavsett tiden det tar för 

väljaren bakom valsedelsavskärmningen. Men, för det andra, med två 

valsedelsavskärmningar ligger kurvan för utformning 3 över den för utformning 2 

med endast en avskärmning om V > R, alltså i den delen av grafen som ligger till 

höger om den lodräta linjen vid V = 69. 
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Figur	 V.1. Beräkningar av	 G	 (maximal genomströmningskapacitet) för olika	 värden på	 B (antalet 

valsedelsavskärmningar) och V (den genomsnittliga	 tiden väljaren tillbringar bakom 

valsedelsavskärmningen) under utformning 2 (med dubbelt så	 många valskärmar som 

valsedelsavskärmningar) respektive 3	 (vilken ju per definition har lika	 många	 skärmar som 

avskärmningar). För utformning 3	 har R satts till det genomsnittligt uppmätta värdet 113 – 44	 =	 69	 

(se medelvärdet för ”ALLA” i tabell 2	 och	 3	 nedan). De lodräta	 heldragna	 linjerna	 markerar de 

brytpunkter vid vilka G för utformning 3 med B = 2 respektive B = 3 är lika med G för utformning 2 

med  B  =  	 1.  	 Den lodräta	 streckade linjen anger V =	 44, dvs. den genomsnittligt uppmätta	 tiden 

väljaren tillbringar bakom valsedelsavskärmningen enligt 	vår 	tidmätning. 

På motsvarande sätt kan en högre genomströmning med utformning 3 uppnås med 

tre valsedelsavskärmningar, återigen jämfört med utformning 2 och en avskärmning, 

när V > R/2, alltså i den del av grafen som ligger till höger om den lodräta linjen 

dragen vid V = 34,5. 

Givet att det uppmätta genomsnittliga värdet för V = 44 är korrekt, vilket i grafen 

ritats in som en streckad lodrät linje, krävs det alltså en tredubbling av antalet 

valsedelsavskärmningar för att utformning 3 ska uppnå en högre genomströmning än 

utformning 2. Men då har inte (a) andelen väljare som även gör i ordning sina röster 

bakom valsedelsavskärmningen under utformning 2, samt (b) tiden det tar för en 

genomsnittlig väljare att personrösta, räknats in. För inga av dessa storheter har vi 

några observerade värden från experimentet att utgå ifrån. Resonemanget får alltså 
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här övergå till hypotetiska värden under rimliga antaganden. 

Låt oss börja med (a). Effekten av att vissa väljare även röstar bakom 

avskärmningen för valsedlarna är att V för dessa väljare blir V + R. Vi kan enkelt 

räkna ut hur stor andel väljare detta måste röra sig om, betecknad som p, för att V i 

genomsnitt under utformning 2 ska bli lika med R, alltså brytpunkten vid vilken två 

valsedelsavskärmningar under utformning 3 ger samma genomströmning som en 

under utformning 2: V + pR = R. Om vi löser denna ekvation för p erhålls p = (R – 

V)/R = (69 – 44)/69 = 25/69 ≈ 36 %. Om lite drygt en tredjedel av alla väljare (eller 

fler) under utformning 2 även röstar bakom valsedelsavskärmningen så krävs det 

med andra ord endast en fördubbling av antalet valsedelsavskärmningar för att 

utformning 3 ska ge en större genomströmning än utformning 2. 36 % är dock en 

ganska hög andel. 

Effekten av (b), slutligen, blir att ytterligare förskjuta detta värde uppåt. Om det 

riktiga R är underskattat på grund av att det tar längre för väljaren bakom valbåset 

när denne även ska personrösta, vilket inte verkar orimligt, blir effekten att 

brytpunkterna i figur V.1 förskjuts till höger. Låt säga att 25 % av väljarna 

personröstar, vilket är ungefär vad som är brukligt i ett riksdagsval, och att det för 

en personröstande väljare tar dubbelt så lång tid att rösta som för övriga väljare. Då 

blir den nya genomsnittliga R = 0,75*69 + 0,25*69*2 = 86,25. Andelen p väljare 

som då måste rösta bakom avskärmningen under utformning 2 för att endast en 

fördubbling av valsedelsavskärmningarna ska ge utformning 3 högre 

genomströmning än utformning 2 blir då p = (86,25 – 44)/86,25 = 42,25/86,25 ≈ 

49 %. 

Det verkar med andra ord rimligt att, även sedan hänsyn tagits till (a) och (b), sluta 

sig till att det krävs en tredubbling av antalet valsedelsavskärmningar för att 

utformning 3 ska uppnå en högre maximal genomströmningskapacitet än 

utformning 2. Denna slutsats kan även formuleras på ett annat sätt: om utformning 2 

förses med minst två valsedelsavskärmningar (och fyra valskärmar) har man 

sannolikt tagit höjd för alla dessa eventualiteter. Man kommer på så sätt uppnå en 

högre genomströmningskapacitet än utformning 3 utrustad med tre 

valsedelsavskärmningar. 
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Statens offentliga utredningar 2021 
Kronologisk förteckning 

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. I. 

2. Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. Ju. 

3. Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. U. 

4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S. 

5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju. 

6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S. 

7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju. 



 

 
 

  
  

 

 

Statens offentliga utredningar 2021 
Systematisk förteckning 

Infrastrukturdepartementet 

Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. [1] 

Justitiedepartementet 

Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. [2] 

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5] 

Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. [7] 

Socialdepartementet 

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4] 

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6] 

Utbildningsdepartementet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3] 



 

    
  

    
  

    

   

  

   

  

Statens offentliga utredningar 2021 
Kronologisk förteckning 

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. I. 

2. Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. Ju. 

3. Skolbibliotek för bildning och 
utbildning. U. 

4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S. 

5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju. 

6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S. 

7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju. 



 

 
 

  
  

 

 

Statens offentliga utredningar 2021 
Systematisk förteckning 

Infrastrukturdepartementet 

Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering. [1] 

Justitiedepartementet 

Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap. [2] 

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5] 

Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. [7] 

Socialdepartementet 

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4] 

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6] 

Utbildningsdepartementet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3] 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå 

stjärnans djursjukhus i Borås  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Helen Lager-Brink (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot 

i Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås. 

Gun-Britt Persson (S) väljs till ordförande och ledamot i Stiftelsen Svenska Blå 

stjärnans djursjukhus i Borås till och med den 31 december 2022. 

 

 

 

Datum 

2021-04-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 
 

Datum 

20210408 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00042 1.1.1.3 

  

 

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå 

stjärnans djursjukhus i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Helen Lager-Brink (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot 

i Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås. 

Gun-Britt Persson (S) väljs till ordförande och ledamot i Stiftelsen Svenska Blå 

stjärnans djursjukhus i Borås till och med den 31 december 2022.        

Beslutsunderlag 

1. 2021-04-12. Beslutsunderlag avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska 

Blå stjärnans djursjukhus i Borås. 

Beslutet expedieras till 

1. Helen Lager-Brink (S). lagerbrink@live.se 

2. Gun-Britt Persson (S). gun-britt.persson@politiker.boras.se 

3. Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås. info@blastjarnan-boras.com 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2020.            

Ärendet i sin helhet 

Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 

strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 

personalarbetet för 2020 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 

arbetsmiljö, hälsa, jämlikhet, kompetensutveckling och utbildning.  

2020 ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt 

omställning och påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Vissa 

medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen 

har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta hemifrån.  

 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun. Det tillsammans med 

den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 

traditionella arbetssätt. Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur 

organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett nära samband med 

villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra 

arbete inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs en ökad 

samsyn och en större samverkan. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 

tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 

kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt där 

uppdragen från personalekonomisk redovisning täcker upp många av 

strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 

ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att 

rekrytera bredare och använda befintlig kompetens rätt. Utnyttja tekniken smart 

och söka nya samarbeten. Prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och 

förlänga arbetslivet. Med detta som bakgrund uppmanas nämnderna att 

fortsätta sitt arbete inom uppdragen. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 

 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 

 arbeta för ett jämställt arbetsliv. 
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 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för 

kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning 

attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 

därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. tommy.jingfors@boras.se 

eva-lotta.franzen@boras.se  

tina.arekvist.lundell@boras.se  

Hans.Abrahamsson@boras.se  

magnus.stenmark@boras.se  

maria.j.jonsson@boras.se  

anders.waldau@boras.se  

agneta.sander@boras.se  

jonas.ward@boras.se  

kenneth.lundkvist@boras.se  

magnus.palm@boras.se  

ina.furtenbach.linden@boras.se  

par.faldt@boras.se  

christer.samuelsson@boras.se  

svante.stomberg@boras.se  

andreas.ekelund@boras.se  

gun-britt.ziethen@boras.se  

lena.zetterberg@boras.se  

pia.arttonen@boras.se  

carina.andersson@boras.se  

jessika.olausson@boras.se  

agneta.demker@boras.se  

maria.zetterstrom.tuvegran@boras.se  

maria.mencevski@boras.se  

charles.musonda@boras.se  

bjorn.linder@boras.se  

helena.munthe.jiseborn@boras.se  

yvonne.vedin@boras.se  

caroline.jansson@boras.se  
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Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 



Borås Stad

Personalekonomisk
redovisning 2020



Borås Stads personalekonomiska redovisning är en viktig 
och omfattande informationskälla. Redovisningen sum-
merar det gångna årets personalförsörjning och ger oss 
möjlighet att se trender inom exempelvis arbetsmiljö,  
jämställdhet och hälso- och ohälsofaktorer. Genom redo-
visningen får vi en lägesbild att utgå ifrån i arbetet med att 
utveckla och stärka Borås Stad som arbetsgivare.

Det gånga året har varit svårt på många sätt. 2020 har 
präglats av covid-19-pandemin, och Borås Stad är inget 
undantag. En del medarbetare har fått ställa om helt och 
göra andra arbetsuppgifter än vad de vanligtvis gör. Andra 
har fått utföra sina arbetsuppgifter under helt andra förut-
sättningar än tidigare. Omställningen har visat hur viktigt 
det är med ett aktivt arbetsmiljöarbete, och vikten av en 
bra grund att stå på.

Även om pandemin tagit många resurser i kraft fortgår 
arbetet för att möta de utmaningar som vi ser framöver, 
och de vi känner av redan nu. Välfärdens kompetensför-
sörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera 
många nya medarbetare de kommande åren.

Borås Stad arbetar aktivt med att rekrytera och utveckla 
medarbetare med rätt kompetens. Detta för att säkra en 
beredskap för att möta omfattande förändringar, inte 
minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 
Under 2020 har arbetsgrupperna som påbörjades under 
ledning av Stadsledningskansliet år 2019 fortsatt. Äldre ska 
jobba längre, deltid blir heltid, minska sjukfrånvaron, digi-
talisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställ-
ningsbarhet. Arbetsgrupperna har fram till nu tagit fram 
olika förslag kopplade till varje område. Äldreomsorgens 
utmaningar har varit tydliga tidigare, men har synliggjorts 
än mer under pandemin. För att stärka bemanningen i 
äldreomsorgen på lång sikt pågår den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Genom den satsar Borås Stad på att 
utöka antalet utbildade undersköterskor och vårdbiträden 
inom äldreomsorgen.

En bra arbetsmiljö som bidrar till god hälsa är kanske 
den viktigaste faktorn i arbetet med att säkra den fram-
tida personalförsörjningen och leva upp till att vara en 
trygg arbetsgivare. Projektet Frisk organisation har fortsatt 
under 2020 och inriktningen för projektet har varit de 
förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största 
utmaningarna. Utöver kartläggningar har det konkret 
inneburit stöd till arbetsplatser. Stöd som individuellt 
chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och 
andra insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att arbeta med jämställdhet är en självklar del för Borås 
Stad. En utveckling i rätt riktning är det faktum att kvinnors  
medianlön tar ett kliv närmare männens och ligger på 99,7 
procent av männens medianlön. Men det finns mycket kvar 
att göra. Kvinnor arbetar oftare deltid jämfört med män, har 
högre sjukfrånvaro och lägre livsinkomst. Kvinnor tar också 
ut fler föräldradagar. Två viktiga områden för att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är ökat heltidsarbete och 
delad föräldraledighet. Områdena hänger ihop med varandra 
genom att om fler ska arbeta heltid kräver det att föräldra- 
ledighet och VAB-dagar delas lika. För att uppnå en jämställd 
arbetsmarknad måste vi gå i den riktningen.

År 2020 har som sagt varit svårt på många sätt. Avslutningsvis 
vill jag därför rikta ett extra stort tack till alla anställda i  
Borås Stad för ert arbete under det gångna året.

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad - en aktiv arbetsgivare

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Inledning 

År 2020 går till historien som ett annorlunda år som ställde stora krav på alla medarbetare i Borås Stad. 
Verksamheterna har problem av helt nya slag att brottas med. Vissa medarbetare har fått ökad medan 
andra upplevt mindre arbetsbelastning. Ingen medarbetare har varit opåverkad och arbetsdagen har 
förändrats för alla. Pandemin har visat medarbetarnas goda förmåga att ställa om och mobilisera när det 
behövs.  

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder 
viktiga och utvecklande jobb. I det arbetet måste arbetsmiljö och kompetensförsörjning få ett stor 
utrymme. 

Ett mål för arbetsmiljöarbetet är en frisk organisation med en rimlig och stabil nivå på sjukfrånvaron, hög 
kunskap och medvetenhet om vilka organisatoriska faktorer som skapar hälsa på grupp- och 
organisationsnivå. Projektet Frisk organisation har nu varit igång i två år. Satsningen är ett stöd till 
förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten.  

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om 
arbetskraften är stor och pensionsavgångarna ökar. En utmaning är att rekrytera bredare och tänka nytt 
kring hur befintlig kompetens används på bästa sätt. Under 2020 fortsatte det övergripande arbetet med 
att utveckla strategier för kompetensförsörjning som Kommunfullmäktige beslutade om i samband med 
föregående års personalekonomiska redovisning. För att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna har arbetet 
fördelats på fem förvaltningsövergripande grupper som samordnas och leds av Stadsledningskansliet, 
Personal och förhandling. Syftet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Borås Stad arbetar strategiskt med arbetsgivarvarumärket i syfte att visa att man är en potentiell 
arbetsgivare för alla, både nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet har uppmärksammats genom 
utmärkelsen ”Karriärföretag 2021” och nomineringar till ”Årets innovativa kommun” samt ”Årets 
employer branding-manager”. 

Under året har två nya system införts för att stödja organisationens chefer. Power-BI som är ett 
beslutsstöd och KIA som är ett rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön, om inte annat anges. 

Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet är huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Sammanfattning 

Verksamhetsmål 2020 

 Sjukfrånvaron ökade till 9,1 procent. Målet var att nå 7,2 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 367,9 årsarbeten. Målet var att inte överstiga 
440 årsarbeten. 

 Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 35,9 procent. Årets mål var 40 procent. 

Några fakta i korthet  

Anställda 
10 296 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,8 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 368 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat med en procentenhet till 32 procent.  

Kompetensutveckling  
Exempel på genomförda utbildningar som riktat sig till hela organisationen är medieträning och utbildning 
i direktupphandling. Riktade insatser till specifika grupper är till exempel utbildning i tillgängliga dokument 
och grundutbildning i våldsprevention. 

Attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad har under året utsetts till ”Karriärföretag 2021”, är nominerad till ”Årets innovativa kommun” 
och till ”Årets employer branding-manager 

Personalomsättning  
Personalomsättningen sjönk från 9,4 procent till 7,1 procent. 

Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda ökade med 750 kr till 30 000 kr. Kvinnornas medianlön uppgår till 
99,7 procent av männens.  

Frisk organisation 
Uppföljning visar att screenade arbetsplatser haft i genomsnitt 17,8 procent lägre sjukfrånvaro under april-
december 2020 än Borås Stad som helhet. 

Helårsfriska medarbetare  
Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt 
ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju förvaltningar.  

Sjukfrånvaro 
Frånvaro på grund av sjukdom motsvarade 1 033 årsarbeten, vilket är en ökning med 210 jämfört med 
2019. Efter 60 dagars sjukskrivning är 97 procent av medarbetarna tillbaka i arbete vilket visar att aktiv 
rehabilitering har stor betydelse.  

Personalkostnaden  
Personalkostnaden var drygt 5,3 miljarder kronor. 

Chefer  
69 procent av cheferna är kvinnor. 14,2 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Uppdrag – Borås Stads strategier för kompetensutmaningen 

Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på 
såväl kort som lång sikt. Delar av årets arbete redovisas här och uppgifterna är hämtade från nämndernas 
redovisning i Stratsys. Uppdraget som handlade om hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar 
beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Motivera äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Flera förvaltningar har använt medarbetarsamtalet för att kommunicera en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att visa på värdet av deras kunskap och erfarenhet. En del förvaltningar arbetar aktivt 
med att kontinuerligt se över arbetsuppgifter för att skapa möjlighet åt alla att klara sitt uppdrag. Det kan 
handla om tillfällig avlastning eller utökat ansvar beroende på den anställdes behov. Sociala 
omsorgsförvaltningen betonar till exempel vikten av att erfarna medarbetares kompetens tas tillvara på ett 
sätt som motiverar dem att bidra till förvaltningens stabilitet och utveckling. Avslutningssamtalet är ett 
annat exempel: ett samtal genomförs för att få information om vad som påverkar beslutet att välja 
pension. Förvaltningar lyfter fram att kompetensutveckling är viktig att erbjuda under hela 
anställningstiden oavsett ålder. Kommunstyrelsens beslut som ger möjlighet till lönetillägg för medarbetare 
som fyller 66 år används av flera förvaltningar. 

Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Heltidsmåttet är till för att främja jämställdhet, god arbetsmiljö och individens välmående. Förvaltningarna 
som har många medarbetare som väljer partiell tjänstledighet är väl medvetna om detta och arbetar för att 
motivera medarbetarna till heltidsarbete. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen lyfter fram 
organisatoriska faktorer som kan motverka val av heltid. Vård- och äldreförvaltningen har arbetat i samma 
riktning och anställt en projektledare för att arbeta med heltid som norm. Inom projektet har flera faktorer 
lyfts fram som är viktiga för hela Borås Stads organisation. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och 
en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är exempel på viktiga faktorer i omställningen till en 
heltidsorganisation. 

Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Förvaltningarnas arbete är huvudsakligen inriktat på rehabiliteringsprocessen. Det finns ett värde i att 
bredda perspektivet och arbeta mer aktivt med organisatoriska faktorer. Bland annat görs ett aktivt arbete 
med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Vård- och äldreförvaltningen har satsat på 
internutbildning där HR utbildar cheferna i rehabilitering. Lokalförsörjningsförvaltningen lyfter fram ett 
exempel där ledningsgruppen kontinuerligt diskuterar arbetsbelastningens påverkan på sjukfrånvaron och 
Förskoleförvaltningen beskriver dialogen vid uppföljningar mellan chef, HR och ekonomer som en 
nyckelfaktor. Resultat från medarbetarenkäten har använts av flera förvaltningar som stöd för att 
identifiera och vidta åtgärder på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Organisationshälsas arbete, inom 
projektet Frisk organisation, har också nått ut till allt fler förvaltningar och verksamheter. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Det finns en medvetenhet om att digitalisering går hand i hand med verksamhetsutveckling och påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. För att minska friktionen i övergången till ett digitalt 
arbetsliv ställs krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Samtidigt kräver det nya kompetenser, inte 
minst inom förändringsledning hos chefer. Pandemin har bidragit till en snabb digitalisering under året 
och till en annan arbetssituation för de som fått ställa om till digitalt hemarbete. Arbetslivsförvaltningen 
har en målsättning att ge socialsekreterare mer tid för det sociala arbetet genom att införa digitala 
ansökningar för ekonomiskt bistånd. Sociala omsorgsförvaltningen har tagit fram en digital introduktion 
för kärnpersonal för att frigöra tid för enhetschefer och säkra kvalitén på introduktionen. Vård- och 
äldreförvaltningen har, tillsammans med nio andra kommuner, utsetts till modellkommun för att 
tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stötta andra kommuner med kunskap om 
digitala tjänster och välfärdsteknik. 
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Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Förvaltningarna visar en stor öppenhet för att erbjuda praktik och arbetsträning och på andra sätt hjälpa 
unga vuxna som ska in på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjningsplaner hjälper till att synliggöra hur 
arbetsuppgifter kan differentieras och hur kompetenser kan användas mer effektivt. Validering och 
nyttjande av Omställningsfonden ses som instrument för att öka anställningsbarheten för flera grupper. 
En större utmaning är att hitta vägar för att skapa hållbara arbetsplatser som går längre än traditionell 
handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Sociala omsorgsförvaltningens och 
Arbetslivsförvaltningens gemensamma projekt ”Fler vägar in” har använt modellen Universell utformning 
av arbetsplatser (UUA) som stöd för att öka tillgänglighet för personer med funktionssätt som påverkar 
deras möjlighet till anställning. 

Vägen framåt 

2020 var ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt omställning och inneburit 
påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Vissa medarbetare har fått ökad medan andra upplevt 
mindre arbetsbelastning. Digitaliseringen har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta 
hemifrån. Allt sammantaget har ställt stora krav på nytänk, flexibilitet och ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
  
Rubriken för 2020 kan liksom tidigare år anges med ett ord: kompetensförsörjning.  

Så klaras kompetensutmaningen  
Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett 
nära samband med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra arbete 
inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs ökad samsyn och större samverkan. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 
kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt och uppdragen från personalekonomisk 
redovisning svarar mot många av strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 
ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att rekrytera bredare och använda 
befintlig kompetens rätt, att utnyttja tekniken smart och att söka nya samarbeten samt att prioritera 
arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 

  arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen 

  arbeta för ett jämställt arbetsliv. 

  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att 
med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
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1 Medarbetare 

Medarbetarna skapar kvalitet i arbetet varje dag och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
dem att göra ett gott jobb. I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. 
För den som vill ta del av mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 159 personer. Personalgruppen med störst procentuell 
ökning är behandlingsassistenter/arbetsmarknadskonsulenter som ökat med drygt 44 procent. Framförallt 
är det arbetsmarknadskonsulenter som ökat vilket kan vara en spegling av en ökande arbetslöshet. Andra 
grupper där antalet tillsvidareanställda ökat är vårdbiträden med 23 procent, arbets- och fysioterapeuter 
samt övrigt lärararbete som ökat med drygt 12 procent. Exempel på personalgrupper som minskat i antal 
är ledningsarbeten och barnskötare. Fördelningen mellan män och kvinnor är oförändrad jämfört med 
tidigare år. 77 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor och 23 procent är män. 

Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år. För kommunanställda i riket är motsvarande 
siffra 45 år (2019). 

97,8 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Åtta dispensansökningar för 
deltidsanställningar beviljades under året. Hälften av dessa gällde modersmålslärare, två gällde lärare inom 
kulturskolan (cirkus och textil). Resterande två dispensansökningar gällde tjänst som samordnare och 
tjänst som arkitektur/konstpedagog. 879 medarbetare har beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med 
heltidsbeslutet vilket är 40 fler än föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dessa 
medarbetare är 79,9 procent. 4,6 procent av männen har beviljats partiell tjänstledighet och de har en 
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,3 procent. 11,5 procent av kvinnorna har motsvarande 
tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,1 procent.  

Inom de kommunala bolagen varierar andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning. Totalt har Borås 
Djurpark AB lägst andel där 82 procent av kvinnorna och 93 procent av männen har heltid. Den största 
skillnaden sett till kön återfinns hos Fristadbostäder AB. Där har samtliga män men endast 60 procent av 
kvinnorna heltidsanställning. På Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, Akademiplatsen i 
Borås AB och Viskaforshem AB är alla medarbetare anställda på heltid. 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2020 har 96 personer fått tillsvidareanställning enligt 
denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019. 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 MEDARBETARE 

7 

För att nå jämställdhet bland cheferna bör könsfördelningen motsvara den fördelning som finns för 
anställda totalt, det vill säga 77 procent kvinnor och 23 procent män. Det är en nivå som Borås Stad inte 
når då andelen kvinnliga chefer uppgår till 69 procent. Liksom tidigare år är andelen kvinnliga chefer störst 
på enhetschefsnivå men blir lägre högre upp i organisationen. Bland förvaltningscheferna har andelen 
kvinnor sjunkit från 38 till 34 procent.  

 

Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 31 procent år 2019 till årets 32 procent. Männen ökar 
från 33 till 34,1 procent och kvinnorna från 30,3 till 31,4 procent. Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent är den personalgrupp som ökat mest från 15 till 27,5 procent. Drygt 70 procent 
av medarbetarna bland vårdbiträden samt städ, tvätt och renhållningsarbete har utländsk bakgrund. Chefer 
med utländsk bakgrund har minskat från 14,8 till 14,2 procent. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 
procent utländsk bakgrund. Om kommunens medarbetare med utländsk bakgrund skulle avspegla Borås 
befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk bakgrund skulle den utgöra 
34,7 procent.  

 

1 484 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 86,9 
dagar vilket är drygt 56 dagar fler än männens 30,3 dagar.  

2 542 medarbetare har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare 
som varit frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. Kvinnorna har i genomsnitt 
tagit ut 11,6 dagar vilket är drygt 3 dagar mer än männens 8,3 dagar. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
uttag av VAB har ökat med 0,9 dagar jämfört med föregående år. 

Andelen anställda inom olika verksamheter har förändrats marginellt jämfört med år 2019. Ledningsarbete 
har minskat med 0,5 procentenheter, teknikområdet har ökat med 0,3 procentenheter och socialt och 
kurativt arbete har ökat med 0,2 procentenheter. 
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1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning uttrycks i procent av genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. En sund 
personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i verksamheten. En 
alltför stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. Efter lite av en topp 2016 med en förhållandevis 
hög personalomsättning på 14 procent har den därefter sjunkit för att 2020 vara 7,1 procent. 
Konjunkturen på arbetsmarknaden och ett år med pandemi är naturligtvis yttre faktorer som bidragit till 
att rörligheten bromsat upp ganska snabbt. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda utvecklingsmöjligheter är 
exempel på interna faktorer som bidragit till kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.  

För personalgrupper med minst 100 anställda är det sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter som 
har den högsta personalomsättningen med 11,5 procent. Personal inom hantverkararbeten och personal 
inom städ, tvätt och renhållning är grupper där hälften av de som slutat avgått med pension.  
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De tre större chefsgrupperna: rektorer i grund- eller gymnasieskola, rektorer i förskolan och chefer inom 
äldreomsorgen har en personalomsättning på 6,0 procent, 9,3 procent respektive 6,3 procent. Liksom 
föregående år handlar den högre personalomsättningen för rektorer inom förskolan i första hand om 
pensionsavgångar.  

 

Under året har 1 240 medarbetare avslutat sin anställning . Av dessa är 314 registrerade som 
pensionsavgångar. Inom närmaste 10-årsperiod kommer 26 procent av dagens tillsvidareanställda att fylla 
65 år och 23 procent uppnår 67 år. För att klara framtida kompetensförsörjning finns ett stort värde i att 
få medarbetare att välja att arbeta längre.  

Inom teknikarbeten väntas fortsatt stora pensionsavgångar. Av hantverksarbetare uppnår, inom närmaste 
10-årsperiod, drygt 46 procent 65 års ålder och drygt 40 procent 67 års ålder. I två tredjedelar av de 31 
personalgrupperna kommer minst 20 procent av dagens medarbetare att ha uppnått 65 års ålder alternativt 
67 års ålder 2030.  

 

Antalet anställda i de kommunala bolagen varierar stort. En jämförelse mellan bolagen är därför omöjlig. 
Bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid. Flertalet bolag visar liksom kommunens förvaltningar en 
lägre personalomsättning jämfört med föregående år. 
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Vad kostar personalomsättningen? 
Det finns ett stort värde i att sträva efter en balanserad personalomsättning. Bidrar rörligheten till att öka 
eller förnya kompetensen är personalomsättningen positiv. Men den blir negativ om återbesättningar tar 
lång tid eller om det finns svårigheter att hitta ersättare med rätt kompetens eftersom det leder till minskad 
kvalité och ökad belastning för de medarbetare som är kvar. Det är även viktigt att ha insikt i vad en 
rekrytering kostar. Det är många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den ekonomiska 
redovisningen. I en ekonomisk beräkning av personalomsättningen ska hänsyn tas till både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. Utifrån 
en personalekonomisk modell, som ekonomen Anders Johrén utvecklat, har kostnaderna delats upp i fyra 
olika områden: 

Rekryteringskostnader  

 Direkt kostnad för annonsering. 

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

Introduktionskostnader 

 Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel rundvandring, 
presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 

 Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av den 
nyanställda. 

Inskolningskostnader 

 Kostnader för minskad effektivitet för den nyanställda och för den som ska handleda samt för annan 
personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som uppstår till följd av 
skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  

Avvecklingskostnader 

 Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna. 

 Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

Kostnaden för att ersätta medarbetare varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största kostnaden är för 
tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man med hänsyn till ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till 200 000 kr, vilket är lågt räknat, så är kostnaden 
för de 231 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 46 miljoner kronor. 

1.3 Timavlönade 

Timavlönade uttryckt i årsarbeten är en av tre indikatorer som följs av kommunfullmäktige sedan många 
år. Målet för 2020 var att antalet timavlönade medarbetare anställda enligt avtalet allmänna bestämmelser 
(AB) inte skulle överstiga 440 årsarbeten. Utfallet för året blev 368 årsarbeten. Förskoleförvaltningen står 
för den klart största minskningen från 87 årsarbeten 2019 till 51 årsarbeten 2020. Ett annat exempel är 
Sociala omsorgsförvaltningen som minskat antalet timavlönade med nästan 10 årsarbeten. Resultatet har 
sannolikt påverkats av pandemin i två riktningar. För vissa förvaltningar kan situationen bidragit till en 
större restriktivitet med att ta in extra personal med hänsyn till risk för smittspridning. För andra 
förvaltningar har pandemin istället medfört ett lägre behov av ersättare. Till exempel kan 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 5 
årsarbeten. 

Timavlönade medarbetare anställda enligt beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) har utfört arbete som motsvarar 48 årsarbeten. 
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Korttidsfrånvaro, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av timavlönad 
personal. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in 
timavlönad ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

För att få en bild av hur förhållandet mellan frånvaro och ersättare ser ut har en jämförelse gjorts mellan 
de mest personalkrävande verksamheterna förskola, skola, social omsorg, och äldreomsorg. För samtliga 
verksamheter har antalet timmar för sjukfrånvaro 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. 
För äldreomsorg och social omsorg har även semester räknats med då dessa verksamheter har stort behov 
av ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av 
timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar att i äldreomsorg har 36 procent av frånvaron täckts med 
timavlönade medarbetare och i social omsorg är motsvarande siffra 26 procent. Inom förskola och skola 
har däremot 65 procent av frånvaron täckts med timavlönade. Även om jämförelsen inte ger en exakt bild, 
ger den en fingervisning och belyser vikten av att överväga vad det kan få för konsekvenser om man är 
alltför återhållsam med att ta in ersättare vid korttidsfrånvaro. 

Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 

Verksamhet Frånvaro Timavlönade 

Förskola 79 51 

Grundskola 88 58 

Social omsorg  157 42 

Äldreomsorg  452 164 
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1.4 Resursanvändning 

14 862 588 arbetstimmar utfördes under året vilket motsvarar 8 743 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid på 72,8 procent av överenskommen tid. 

 

 

1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  

Vid årets slut fanns 107 432 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås stad på 
228 596 804 kr. Att ge förutsättningar och stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern är 
viktigt på många sätt, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.5.1 Anställda per nämnd 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 171 81 3 13 16 

Fritids- och folkhälsonämnden 108 75 8 9 -12 

Förskolenämnden 1 149 50 285 16 -23 

Grundskolenämnden 1 692 451 320 179 102 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 505 267 43 51 -16 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 218 55 6 5 -12 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 93 54 6 7 4 

Kulturnämnden 140 71 23 5 1 

Lokalförsörjningsnämnden 18 27 0 1 8 

Miljö- och konsumentnämnden 52 18 3 1 1 

Revisorskollegiet 2 3 1 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 37 1 1 2 

Servicenämnden 98 270 10 23 21 

Sociala omsorgsnämnden 711 177 50 28 6 

Tekniska nämnden 47 90 0 3 6 

Vård- och äldrenämnden 1 782 381 187 80 55 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.2 Anställda per personalgrupp 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ledningsarbete 331 140 2 4 -36 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 345 145 13 14 4 

Administratörsarbete 290 47 16 2 -4 

Vård och omsorgsarbete      
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Psykolog 10 4 0 1 2 

Sjuksköterska 228 29 5 0 3 

Undersköterska 1 104 180 76 12 -13 

Vårdbiträde 124 80 104 64 47 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 95 16 0 0 14 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 238 38 4 4 -3 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 68 33 6 2 45 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 480 134 35 23 -1 

Personlig assistent, anhörigvårdare 129 28 9 5 7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 55 15 4 1 -2 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 611 149 108 78 -3 

Gymnasielärare 230 157 23 40 -9 

Förskollärare 788 35 202 13 35 

Fritidspedagog 56 20 89 44 3 

Övrigt lärararbete 222 90 29 16 39 

Barnskötare 408 17 92 5 -23 

Dagbarnvårdare 0 0 0 0 -1 

Elevassistent 167 83 36 23 10 

Övrigt skol- och förskolearbete 37 16 14 6 -1 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 33 39 5 11 -3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 59 18 8 0 2 

Övrig kultur, turism och fritid 71 58 16 7 -1 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 33 22 4 1 0 

Ingenjör 27 69 0 2 2 
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Tekniker 13 69 0 2 -1 

Hantverkare m.m. 20 270 4 26 7 

Köks- och måltidsarbete 308 65 17 6 21 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 241 41 25 10 20 

      

Kod saknas 0 0 0 0 -1 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 14,5 13,4 14,2 

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 18,7 18,1 18,5 

Administratörsarbete 20,8 31,9 22,3 

Vård och omsorgsarbete    

Psykolog 10 20 13,3 

Sjuksköterska 20,6 31 21,8 

Undersköterska 48,9 70,7 51,9 

Vårdbiträde 67,5 80,9 72,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 18,9 25 19,8 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 26,5 51,2 30,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 26,7 29,4 27,5 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 28,1 33,5 29,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 43,9 48,5 44,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 19 18,8 18,9 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 20,2 23,1 20,9 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Gymnasielärare 22,2 16,1 19,6 

Förskollärare 22,0 17,4 21,8 

Fritidspedagog 22,9 30,8 25,4 

Övrigt lärararbete 31,2 41,7 34,3 

Barnskötare 38,7 36,4 38,6 

Elevassistent 23,4 37,9 28,2 

Övrigt skol- och förskolearbete 23,2 50 31,3 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 32,4 60 48,3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 24,2 5,6 20,2 

Övrig kultur, turism och fritid 11,5 17,5 14 

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 16,2 9,1 13,6 

Ingenjör 11,1 14,5 13,5 

Tekniker 15,4 23,3 22,1 

Hantverkare m.m. 4,2 24,5 23 

Köks- och måltidsarbete 45,1 47,1 45,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,8 74,0 70,5 

    

Totalt kommunen 31,4 34,1 32 

Tabell 1.5.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Ledningsarbete 99,7 0,3 100 0 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 97,9 2,1 99,3 0,7 

Administratörsarbete 92,4 7,6 88,9 11,1 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 100 0 100 0 

Sjuksköterska 99,6 0,4 100 0 

Undersköterska 98,4 1,6 99,4 0,6 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Vårdbiträde 99,2 0,8 96,2 3,8 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl 99,0 1,0 100 0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 98,3 1,7 100 0 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 0 100 0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 98,5 1,5 100 0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 96,9 3,1 100 0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 91,4 8,6 100 0 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare 99,2 0,8 99,3 0,7 

Gymnasielärare 98,7 1,3 99,4 0,6 

Förskollärare 98,9 1,1 100 0 

Fritidspedagog 98,2 1,8 100 0 

Övrigt lärararbete 96,4 3,6 97,7 2,3 

Barnskötare 97,1 2,9 100 0 

Elevassistent 95,2 4,8 95,1 4,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 94,6 5,4 93,8 6,3 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare 87,9 12,1 97,4 2,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 89,8 10,2 100 0 

Övrig kultur, turism och fritid 93,2 6,8 100 0 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 100 0 100 0 

Ingenjör 100 0 98,5 1,5 

Tekniker 100 0 95,8 4,2 

Hantverkare m.m. 95,0 5,0 95,6 4,4 

Köks- och måltidsarbete 94,8 5,2 100 0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 97,5 2,5 95,1 4,9 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Totalt kommunen 97,7 2,3 98,2 1,8 

Tabell 1.5.5 Tillsvidareanställda chefer 2020-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 9 8 

Fritids- och folkhälsonämnden 16 8 

Förskolenämnden 53 4 

Grundskolenämnden 48 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 13 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 6 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 8 9 

Kulturnämnden 14 4 

Lokalförsörjningsnämnden 2 5 

Miljö- och konsumentnämnden 5 2 

Revisorskollegiet 0 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 3 

Servicenämnden 9 29 

Sociala omsorgsnämnden 38 6 

Tekniska nämnden 3 13 

Vård- och äldrenämnden 79 10 

   

Totalt kommunen 321 145 

Tabell 1.5.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Ledningsarbete 472 35 7,4  

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 465 30 6,5 

Administratörsarbete 327 23 7 

Vård och omsorgsarbete    

Sjuksköterska 253 29 11,5 
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Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Undersköterska 1 258 108 8,6 

Vårdbiträde 187 16 8,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 104 12 11,5 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 264 23 8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 9 9 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 606 48 7,9 

Personlig assistent, anhörigvårdare 153 7 4,6 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 749 40 5,3 

Gymnasielärare 390 23 5,9 

Förskollärare 799 56 7 

Övrigt lärararbete 289 22 7,6 

Barnskötare 433 29 6,7 

Elevassistent 243 9 3,7 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid 130 7 5,4 

Teknikarbete    

Hantverkare m.m. 292 23 7,9 

Köks- och måltidsarbete 359 16 4,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 273 14 5,7 

    

Totalt kommunen 8 733 620 7,1 

Tabell 1.5.7 Möjliga pensionsavgångar 2021-2030 

Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Ledararbete 148 30,9 

Handläggar- och administratörsarbete 242 29,7 

Vård och omsorgsarbete 469 27 

Rehabilitering och förebyggande arbete 24 21,9 
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Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Socialt och kurativt arbete 323 27 

Skol- och förskolearbete 733 24,1 

Kultur, turism och friluftsarbete 64 22,9 

Teknikarbete 438 37,3 

   

Totalt kommunen 2 441 27,6 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0 0,5 0,5 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 4,5 4,7 2,5 1,0 3,5 

Administratörsarbete 10,5 10,1 6,9 0,6 7,5 

Vård och omsorgsarbete      

Psykolog 0 0 0 0 0 

Sjuksköterska 3,7 3 2,7 0,3 3 

Undersköterska 56,3 47,1 36,1 7,7 43,8 

Vårdbiträde 133,8 111,2 72,4 38 110,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0 0 0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5 1,6 1,6 3,2 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 0 3,2 3 0,7 3,7 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 23,7 13,9 37,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 5,4 4,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,1 0,8 0,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 1,3 0,5 0,1 0,1 0,2 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,2 0,4 0,6 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0 0,1 
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  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Fritidspedagog 0,2 0,2 0,1 0 0,1 

Övrigt lärararbete 108,7 107,4 57,7 15,4 73,1 

Barnskötare 0,5 1,2 0,5 0,3 0,8 

Elevassistent 3,6 0,8 0,1 0 0,1 

Övrigt skol- och förskolearbete 22,9 25,2 18,5 5 23,4 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 4,5 4,4 2,2 2,5 4,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 2,6 1,7 1,2 0,4 1,6 

Övrig kultur, turism och fritid 4,4 6,3 2,3 1,2 3,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 0,1 0 0 0,2 0,2 

Ingenjör 1,1 1,4 0,2 0,6 0,8 

Tekniker 0,4 0,6 0,8 1,5 2,3 

Hantverkare m.m. 11,8 10,9 1,0 7,2 8,2 

Köks- och måltidsarbete 22,5 23,5 15,7 7,6 23,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 2,8 2 0,7 0,4 1,1 

      

Totalt kommunen 446,6 430,3 255,8 112 367,9 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 men på grund av 
pandemin blir det en fördröjning till 2021 innan möjlighet finns att utöka med ytterligare yrkesgrupper. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och 
förmånscyklar. 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden kommer arbetsgivaren och AKV föra dialog om lönespridning och 
lönekarriär med start hösten 2021. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom 
angivna områden utifrån en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har 
förbundit sig att tillsammans efter avslutad löneöversyn göra en uppföljning och analys av lönenivåer och 
lönestrukturer inom respektive yrke på kommunals avtalsområde.  

För arbetstagare på Kommunals avtalsområde som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, 
ska samtal föras mellan medarbetare och chef om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn 
till arbetstagarens nya kompetens. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2020 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på 
barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kock och personlig assistent 
med utbildning. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,79 procent. 
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Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
görs endast på central nivå men analys görs på förvaltningsnivå. Detta är en viktig del av löneprocessen. 
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten. Det vill säga mellan 
medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det görs också en kartläggning mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Likvärdiga arbeten bedöms utifrån arbetets krav när det 
gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de 
har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
analysarbete har identifierat behovet av en översyn av yrkesgruppers grundkrav utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. En revidering av arbetsvärderingen påbörjades under våren 2020. Särskilt 
budgetfinansierad satsning har genomförts från och med 1 januari 2020 för förskollärare. Syftet med 
åtgärden är bland annat att öka lönespridningen för erfarna förskollärare. 

Övriga åtgärder för lön 

Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2020 hade 75 medarbetare 
mentorsuppdrag. 

Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetssatsning för att minska personalomsättningen bland 
socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 1:e 
socialsekreterare. Det innebär att medarbetare som tjänstgör två år eller längre med samma arbetsuppgifter 
inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. För de som arbetat två år är lönepåslaget 500 kr i månaden och 
efter fyra års arbete ökar lönepåslaget till 1 000 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte 
är lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att upphöra 2021. 

Cyklar som personalförmån 
För femte året i rad finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet 
till förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2020 hade 322 medarbetare hyrt totalt 380 cyklar. Det är 226 kvinnor och 96 
män som har förmånscyklar. När nuvarande avtal för förmånscyklar går ut under 2021 kommer en ny 
upphandling att genomföras. 

Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 3 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2020 var det 66 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är åtta fler än 2019. 
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Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får fem extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får sex extra lediga dagar. Under 2020 var det 1 308 medarbetare 
som växlade semesterdagar, vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar. 

Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
238 medarbetare köpt totalt 250 busskort. 

Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2020 betalades totalt 34 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2019 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 25,8 procent eller 6 158 kronor under perioden 2012 till 2020. 

En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper. 

 

Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2020, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent, en ökning från 2019 då 
motsvarande siffra var 97,6 procent. Diagrammet visar kvinnors lön i förhållande till mäns lön för 
tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, 
ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 800 kronor, för män 20 300 kronor och totalt för båda könen 17 800 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 900 kronor eller 5,3 procent jämfört 
med 2019. 

Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelsen göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast 
medianlön för de kommunala bolag som har mer än fem anställda tagits med. 

 

I sex av totalt tio bolag är kvinnornas medianlön högre än männens. 

 

                                                

1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 209-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 46 150 50 4000 47 176 91,6 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 400 40 700 38 900 94,3 

Administratörsarbete 29 600 29 900 29 600 99,0 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 300 44 550 45 300 101,7 

Sjuksköterska 36 500 36 800 36 500 99,2 

Undersköterska 26 805 25 896 26 660 103,5 

Vårdbiträde 22 829 21 630 22 472 105,5 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 000 33 000 33 000 100,0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 400 34 950 36 300 104,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 30 735 29 450 30 420 104,2 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 075 26 980 27 022 100,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 047 26 030 26 047 100,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete 34 900 33 500 34 700 104,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 35 800 36 000 35 900 99,4 

Gymnasielärare 39 000 39 775 39 300 98,1 

Förskollärare 32 600 32 250 32 600 101,1 

Fritidspedagog 32 300 29 950 31 450 107,8 

Övrigt lärararbete 38 600 36 900 38 150 104,6 

Barnskötare 25 500 24 650 25 500 103,4 

Elevassistent 26 550 26 050 26 450 101,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 34 800 27 100 31 400  128,4 

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 26 425 26 660 26 560 99,1 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 29 700 30 250 29 750 98,2 

Övrig fritid, kultur, turism 30 850 30 275 30 500 101,9 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 37 700 37 300 37 600 101,1 

Ingenjör 37 600 39 000 37 800 96,4 

Tekniker 31 500 32 360 32 185 97,3 

Hantverkararbete 26 400 27 400 27 250 96,4 

Köks- och måltidsarbete 26 150 26 850 26 240 97,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 24 125 24 375 24 175 99,0 

     

Totalt kommunen 30 000 30 100 30 000 99,7 

Tabell 2.3.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 1,3 

          

Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 2,6 

Tabell 2.3.3 Lönespridning för tillsvidareanställda per 31 december 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kvinnor 23 800 24 300 29 100 30 000 40 000 41 100 

Män 23 185 23 500 29 700 30 100 42 540 43 800 

       

Totalt kommunen 23 700 24 100 29 250 30 000 40 600 41 900 

 

                                                
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer 
under det här året med pandemin och allt vad den fört med 
sig. Medarbetare skapar kvalitet i verksamheten varje dag, 
och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
människor att göra ett gott jobb. Arbetslivet ska erbjuda 
var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. 
Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån 
både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande 
perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. I Borås 
Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlikhetsfrågor 
ingår och interagerar med varandra.  

Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019 och 2020) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på 
arbetsmiljön och poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. Det finns behov 
av att synliggöra alla vinster som kommer utifrån ett gott arbetsmiljöarbete. Så som stärkt, 
arbetsgivarvarumärke, ökad kvalitet och produktivitet, en innovativ organisation och naturligtvis nöjda 
medarbetare. Men det är också viktigt att tydliggöra vad ohälsa egentligen handlar om. Det är inte 
acceptabelt att utsätta medarbetare för risker som går att undvika genom att främja, förebygga och åtgärda.  

Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, ett 
tydligt ansvarstagande, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att 
undvika sjukfrånvaro, utan om att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i 
sjukfrånvaro. Höga sjuksiffror är konsekvensen av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela 
bilden. Ändå är det oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt 
att ta med fler personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska 
medarbetare.  

I avsnittet presenteras först vilka personalindikatorer som Borås Stad arbetar med inom ramen för 
arbetsmiljöområdet och hur dessa definieras. Sedan kommer en redogörelse för årets utfall följt av en 
analysdel där utfallet också ställs i relation till forskning. Därefter förs ett resonemang kring vikten av god 
personalekonomi där det också redogörs för ekonomiska beräkningar på utvalda yrkesgrupper. Avsnittet 
fortsätter sedan med en redogörelse för arbetsmiljöarbetet över det gånga året och fångar upp främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser inom friskvård, hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet 
med inkludering och icke diskriminering som sker inom ramen för lika rättigheter och möjligheter. Statistik 
över arbetsskador och tillbud presenteras liksom samarbetet med företagshälsovården.  

3.1 Personalindikatorer 

Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorer inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet 
till avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning allt tydligare att organiseringen av arbetet 
och den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska visar 
antalet medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  

Hälsa - Nyckeltalet hälsa visar antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att flytta fokus 
från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. Det 
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är ett nyckeltal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och det finns därmed bra 
jämförelsedata. Fungerade som kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 

Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. 

Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 

Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 

Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 

Personalomsättning – Personalomsättningen beräknas genom att dividera antalet externa avgångar med 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden. Personalomsättning kan synliggöra brister i 
arbetsmiljön och är därför en viktig parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående.  

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,9 29,1 28,8  19,7 30,0 22,2 

Långtidsfrisk 19,5 18,5 17,9  12,0 22,1 14,4 

Frisktal 55,5 53,8 55,3  37,5 47,9 40,0 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro 7,3 7,4 7,3 7,2 9,9 6,9 9,1 

Sjukfall 13,9 14,2 14,5  19,7 15,1 18,5 

        

Rehabilitering - inflöde 1,2 0,9 0,9     

Rehabilitering - återgångar 0,5 0,4 0,5  0,6 0,7 0,6 

Personalomsättning (extern) 12,9 10,4 9,4  7,2 6,7 7,1 

3.1.1 Långtidsfrisk  

Nyckeltalet långtidsfrisk sjönk under året för både män och kvinnor. Under tvåårsperioden 2019-2020 har 
Borås Stad 14,4 procent långtidsfriska medarbetare. Det är det lägsta resultatet som uppmätts sedan 
mätningarna i slutet av 90-talet. En förväntad förändring utifrån det läge som råder i Borås och Sverige 
med pandemin och restriktionerna som införts till följd av den.  

3.1.2 Hälsa 

Nyckeltalet hälsa sjönk totalt för Borås Stad och totalt för både kvinnor och män. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger 2020 på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 
Precis som för långtidsfriska är det en rimlig nedgång utifrån rådande situation. Men detta nyckeltal 
tydliggör också att pandemin påverkat förvaltningarna på olika sätt. När vissa förvaltningar visar stora 
sänkningar i hälsa finns det även de som påvisar en ökning. Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju 
förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju 
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förvaltningar. En förklaring kan vara att restriktionerna att vara hemma vid minsta symptom på förkylning 
inte slagit lika hårt på förvaltningar med större möjligheter att arbeta på distans. En annan kan vara att 
restriktionerna generellt har gjort att människor inte träffas i stora gruppen och stannat hemma även vid 
lindriga symptom vilket har inneburit att medarbetare kunnat hålla sig friska från andra vanliga infektioner 
och säsongsinfluenser. Något som bekräftas av Folkhälsomyndigheten. Det har varit en stor nedgång 
nationellt av den typen av infektioner i år. Även Försäkringskassan stärker bilden av minskad förekomst av 
andra infektioner genom att de redogjort för ett minskat uttag av vård av barn. 

 

Utvecklingen av antalet helårsfriska medarbetare i Borås Stad är en spegling av den nationella minskningen 
av andelen helårsfriska i arbetslivet enligt Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex mätningar. 
De har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007 och deras rapporter visar att de helårsfriska blir allt 
färre, de yngre är oftare frånvarande på grund av sjukskrivning medan de äldre friska går i pension. New 
public management lyfts fram av bland andra Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs Universitet, som en bidragande faktor till denna negativa utveckling inom offentlig sektor.  

Borås Stads siffror visar att staden genom åren haft en hög andel friska medarbetare. Det är alltså en fullt 
rimlig förväntan att komma tillbaka till dessa nivåer. Inom hälso- och arbetsmiljöområdet lyfter det 
salutogena perspektivet fram tre begrepp som viktiga för att uppnå arbetshälsa; meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Studier från Kairos Future, Universum och liknande organisationer lyfter fram att 
kommuner och offentliga arbetsgivare erbjuder meningsfulla arbete. Borås Stad har påbörjat resan mot en 
mer tillitsorienterad styrning som kommer att stärka begriplighet och hanterbarhet. Projektet Frisk 
organisation är också en väg till framgång. Kan Borås Stad förbättra medarbetares och chefers arbetssituation 
så att den upplevs mer strukturerad, förutsägbar och begriplig finns det också en rimlig möjlighet att andelen 
helårsfriska och långtidsfriska medarbetare kommer att öka.  

3.1.3 Frisktal 

Frisktalet sjunker under året liksom övriga nyckeltal för hälsoområdet. Samtliga åldersgrupper har en 
negativ utveckling. Den största förändringen står åldersgruppen 30 – 50. Gruppen har har tidigare år visat 
ett något högre utfall än övriga. I år ser man att grupperna närmar sig varandra totalt även om det fortsatt 
finns viss skillnad mellan kvinnor och män.   
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Frisktal per åldersintervall 

 2017 2018 2019 2020 

    Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 52,4 52,0 50,5 38,5 41,3 39,4 

30-50 år 59,1 56,5 55,1 37,7 47,7 39,9 

51 år och äldre 52,1 50,9 48,6 37,5 51,8 40,6 

Totalt kommunen 55,5 53,8 55,3 52,2 47,9 40,0 

3.1.4 Sjukfrånvaro och sjuktal 

Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kring pandemin och dess konsekvenser. Borås 
Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 procent.  

 

Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män och kvinnorna har de högsta 
siffrorna. Gruppen yngre medarbetare, båda könen, ligger kvar på höga nivåer, en förändring som inte verkar 
vända. En ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex 
(2019 och 2020) ser i hela landet. I deras rapport 2020:3 lyfter de fram en ålderseffekt utifrån pandemin. 
Deras undersökning, som är Sveriges största arbetsmiljöundersökning sett till antalet svarande, har visat på 
att en större andel yngre arbetstagare uppgett att de haft covid-19 jämfört med äldre arbetstagare. Vilket kan 
vara en förklaring till ökad sjukfrånvaro i den åldersgruppen. 

En annan effekt som kan ha påverkat sjukskrivning under året är oron för pandemin och dess 
konsekvenser. Denna oro bland medarbetare belyste jobbhälsoindex i en tidigare rapporter från i år 
(2020:1). I det materialet såg man en könsskillnad där kvinnor kände större oro än män för att bli smittade. 

Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till 
drygt 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 
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Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 procent 
för 2019. Det är en likartad ökning för flertalet kommuner i landet, Borås Stad inräknat. Pandemin har 
inneburit att sjukfallen ökat över hela landet men en stor del av dem har varit och är korta sjukskrivningar, 
upptill 14 dagar, vilket leder till att den längre sjukskrivningen inte påverkats på samma sätt. 
Försäkringskassan har statistik som visar att efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde 
Sverige, började de längre sjukskrivningarna återigen minska från sommaren 2020 om än i långsam takt. 
Försäkringskassan följer utvecklingen över hela landet genom förändringar i sjukpenningtalet. Skillnaden 
mellan kvinnor och män har minskat sedan mars 2020 och sedan sommaren 2020 har kvinnornas 
sjukpenningtal fortsatt att minska medan mäns sjukpenningtal planat ut. Det är viktigt att den stora 
ökningen låg inom korta sjukskrivningar. Kan minskningen i inflödet till längre sjukskrivning fortgå 
begränsar det antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa. Det är viktigt för både individer, arbetsgivare 
och Sverige som helhet.  

  
En av restriktionerna i pandemins spår är hemarbete där det är möjligt. Bland kommun och 
regionanställda har en fjärdedel arbetat hemifrån under pandemin. För Borås Stads del skulle det innebära 
drygt 2 000 medarbetare. Jobbhälsoindex tog med aspekten i den senare av rapporterna (2020:3). Här ser 
de en tydlig skillnad efter åldersgrupp. Av de som arbetat hemifrån, närmare 40 procent, upplever de äldre 
medarbetarna det mycket svårare att göra ett bra jobb på grund av distansarbetet jämfört med sina yngre 
arbetskamrater. De äldre upplever också större problem med sin arbetsmiljö än vad de yngre gör. Av de 
som inte haft möjlighet att arbetat hemifrån, ca 60 procent, anser en klar majoritet att möjligheterna att 
göra ett bra jobb har försämrats genom åtgärder på arbetsplatsen på grund av pandemin. Dessa faktorer 
påverkar utfall av upplevd arbetsmiljö och möjligen också ett negativt utfall i form av sjukskrivning och 
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upplevd arbetsbelastning. Som väntat upplever sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i större 
utsträckning än övriga att arbetsbelastningen ökat som en följd av pandemin. Något som troligtvis gett 
negativ effekt på sjukskrivningstalen för dessa yrkesgrupper. Jobbhälsoindex visar dock att arbetsgivarna 
över lag får ett gott betyg för de åtgärder som vidtagits på grund av pandemin även om anställda inom 
vård och omsorg är något mindre nöjda än övriga.  

3.1.5 Sjukfrånvaro och sjukfall  

Nyckeltalet sjukfall stiger ordentligt under året. Från till 14.5 till 18.5. Tidigare år har förändringen varit 
någon tiondel men i år är det en rejäl ökning. Ökningen är större för kvinnor än män. Att det ser ut så 
befästs av Socialförsäkringsrapport 2020:8, en registerstudie från 2018-2019, där det tydliggörs att kvinnor 
har större risk än män att påbörja ett sjukfall. Handlar det om sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa 
har kvinnor en ökad risk med hela 41 procent jämfört med män. Studien visar också att familjesituationen 
är en påverkansfaktor och att stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare då 
man har barn i förskole- och lågstadieåldern, tre till åtta år. Man tror att detta har att göra med balansen 
mellan arbete och familjeliv: om man både arbetar och tar stort ansvar för familjen så ökar risken för 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta gäller både män och kvinnor, men drabbar fler kvinnor än män.  

Studien lyfter också fram att risken att bli sjukskriven generellt stiger efter 50-årsåldern, för att sedan avta i 
åldrarna över 60 år. Men för psykiatriska diagnoser är risken 10 till 15 procent högre i åldrarna 25–39 år 
för både kvinnor och män jämfört med åldersgruppen 45–49 år. Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast 
förekommande i åldersspannet 30–39 år.  

3.1.6 Sjukfrånvaro och tidsintervall 

Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har inte förändrats nämnvärt utan ligger kvar på samma nivå 
som 2019. Troligtvis är den längre sjukfrånvaron inte lika påverkad av pandemin. Däremot synliggörs det 
tydligt att både kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) och inflödet i de lite längre sjukfallen (dag 15 – 60) har 
ökat under året. 

 

Vid uppdelning av sjukfrånvaron i korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) och långtidssjukfrånvaro (dag 15 eller 
längre) synliggörs det att män och kvinnor ligger relativt lika inom dag 1-14 men att fler kvinnor än män 
blir kvar i längre sjukskrivning. Sjukfrånvaron över 15 dagar visar att både män och kvinnorna hade en 
positiv trend med minskade siffror fram till 2019. I år har båda grupperna ökat, där männen procentuellt 
sett stått för den största ökningen. Männens längre sjukfrånvaro är tillbaka på samma nivåer som för fem 
år sedan.   
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3.1.7 Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro  

Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  

De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot regeringens 
målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  

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

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

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 
( > 5,4) 

A 

Höga sjuktal och många sjukfall 

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

B 

Höga sjuktal och få sjukfall 

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

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

C 

Lågt sjuktal och många sjukfall 

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

D 

Låga sjuktal och få sjukfall  

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

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Ledningsarbete D D D D 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 

Vård- och omsorg     

Psykolog A A D D 

Sjuksköterska D A D C 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A A A 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. A A A A 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.lf. A A D A 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent A A D A 

Stödpedgog, -assistent, vårdare A A B A 

Personlig assistent, anhörigvårdare B A D B 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D B 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D A D C 

Gymnasielärare  D D D D 

Förskollärare  A A C A 

Fritidspedagog  A A A A 

Övrigt lärararbete  B B D D 

Barnskötare  A A A A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A A A 

Övrigt skol- och förskolearbete  B B A C 

Kultur, turism och friluftsarbete     
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Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C A 

Övrig fritid, kultur, turism A A D D 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  C D D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B A 

Köks- och måltidsarbete  B A B A 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B A D B 

I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Samvetsstress är också en faktor som kan spela in vid arbete 
inom kontaktyrken. Det handlar om den stress som skapas vid dåligt samvete, när man känner sig 
otillräcklig. Forskare vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har kunnat påvisa att hög 
samvetsstress har samband med utbrändhet. Samvetet är en viktig drivkraft som hjälper oss att göra ett bra 
jobb. Men det kan också leda till stress, om vi i jobbet upplever att vi slits mellan andra människors behov 
och krav och vår egen förmåga att räcka till. Stöd från chefer och kollegor, samt möjligheten att kunna se 
sitt samvete som en tillgång kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner. Det 
är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller 
arbetet i sig friskfaktorer. ”Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbetet är något av det mest 
stimulerande och meningsfulla arbete som finns”, enligt Annika Härenstam, tidigare professor i 
arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

Matrisen visar främst att många yrken haft det tufft under året och att pandemin påverkat sjukfrånvaron 
för i stort sett samtliga yrkesgrupper. Några är kvar på samma nivåer och någon enstaka har förbättrat sina 
siffror. Matrisen synliggör som sagt att ohälsan är högst inom kontaktyrken och den visar att det inte är 
könet som är avgörande utan arbetsmiljön och de förutsättningar som råder inom yrket. Även män inom 
dessa så kallade kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med organiseringen av arbetet 
som påverkar arbetsmiljön så kommer också kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken att 
minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

3.1.8 Sjukfrånvaro och skilda arbetsmarknader 

Försäkringskassan (2018) lyfter fram att den könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och 
män har olika arbetsförhållanden och villkor, är en viktig förklaring till skillnader i sjukfrånvaro. Rapporten 
tar upp flera studier kring arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för samma 
situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på likartat sätt. Detta talar för att kvinnors ökade 
risk för ohälsa inte beror på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar utan att det handlar om 
utformningen av arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En större andel kvinnor, särskilt inom 
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kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel om högre krav och lägre resurser i arbetet samt höga 
psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Kvinnors sämre möjligheter till återhämtning i arbetet 
och till sömn och vila efter arbetet kan delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro. Rapporter från 
Arbetsmiljöverket stärker resonemanget med stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur avspeglar det 
sig på arbetsplatser i Borås Stad? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som män respektive 
kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra 
könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? 
Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? Matrisen synliggör att samma yrke i Borås Stad kan visa upp motsatta 
hälsolägen (placeringar i matrisen) när det presenteras uppdelat efter kön. Frågorna är därför rimliga att 
ställa.   

Nyckeltalsinstitutets analys (2020) indikerar att kvinnodominerande verksamheter inte bara har utmaningar 
utifrån kontaktyrken och relationskapande arbete med människor. Det är också inom dessa verksamheter 
som de stora arbetsgrupperna finns. De har i tidigare rapporter (Nyckeltalsinstitutet 2019) synliggjort en 
stark samvariation mellan storleken på arbetsgrupper, räknat som antal anställda per chef, och 
sjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro men även 
den korta sjukfrånvaron påverkas. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper inom 
kvinnokodade verksamheter än i manskodade. I arbetsgrupper där chefen ansvarar för 30 eller 40 
medarbetare är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt, det är svårare att förebygga 
ohälsa och svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk.  

3.1.9 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga situationer behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  

Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen – inflöde  

Inflöde 

Antal Nyckeltal inflöde1 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 1 556 269 1 825 1,4 0,6 1,0 

2019 1 515 228 1 743 0.9 0,4 0,9 

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

2017 1 570 214 1 811 1,4 0,6 0,9 

2016 1 519 237 1 756 1,1 0,5 1,0 

Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
man anta att det finns ett rehabiliteringsbehov ur både ett hälsoperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, inom 14 dagar utan någon rehabiliteringsinsats. Ytterligare 
5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Endast 3 procent 
av sjukfallen blir kvar i en långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning 
innan återgång i arbete ska bli möjlig.  

                                                      

1 Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000 
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Rehabilitering – återgångar 

Återgångar  

Antal Nyckeltal återgång2 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 202 76 278 0,6 0,7 0,6 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 81 40 121 0,4 0,7 0,4 

2017 101 39 140 0,5 0,7 0,5 

2016 306 45 351 0,6 0,8 0,7 

Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  

Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden har avslutats jämfört med tidigare år. Det är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de avslutade ärendena står männen för en 
större andel än kvinnorna. En del av förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska 
diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 
Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den psykiska ohälsan är 
störst. Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och 
sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står 
för en allt större del av sjukskrivningarna bland psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, 
vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 
2020:8). Enligt Riksrevisionen (2018 b) kan det också vara svårare att bedöma arbetsförmåga vid psykisk 
ohälsa vilket kan ha betydelse för sjukfallens längd och återgång i arbete.  

Forskning visar att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att män 
rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver 
dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i 
återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga 
förvaltningar använder Heroma varSAM i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, 
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare. Den förvaltningsövergripande 
arbetsgruppen med uppdrag att arbeta för att minska ohälsan har under året tagit kontakt med både 
Försäkringskassa och rehabiliteringskoordinatorer inom allmän sjukvård för att hitta bättre arbetssätt. 
Arbetsgruppen ser även över hur Heroma varSAM kan optimeras och bli ett fullvärdigt stöd genom hela 
rehabiliteringsprocessen.  

3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 

Sjuklönekostnaderna för Borås Stad ökade under året till 153 miljoner kronor. En tydlig konsekvens av 
nästan ett helt år med pandemin. Noterbart är att fem förvaltningar i stort sett ligger kvar på samma nivåer 
som föregående år, medan de nio förvaltningar som har förhöjda kostnader ökar med i snitt 40 procent.  

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler som skydd mot höga sjuklönekostnader. Ett skydd som 
innebär att arbetsgivare kan få stöd för ökade sjuklönekostnader, som kommit i spåren av pandemin.  

                                                      

2 Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
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3.3 Värdet av god hälsa 

Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare vara medveten om att den kostnad 
som består av sjuklön endast är en del av de kostnader arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga 
ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör 
sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning m.m. 
Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är 
frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva 
effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa. 

 

 

 

 

 

+ Friska medarbetare 

- Sjuka medarbetare 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av att ha friska 
medarbetare.  
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I vissa verksamheter krävs det en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att arbetsgivaren 
under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån att den 
ordinarie medarbetaren är mer produktiv än vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men 
får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren 
sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av att beräkna vad kort- och 
långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera 
vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  

Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen 
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och 
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsuppgifter inklusive kostnader för lokal, utrustning 
med mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader 
för rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av 
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén, 
Högberg och Catasus, 2012).  

Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I 
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 

Grundskollärare Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 446   

    

Sjuk dag 1-14 385 51 902 19 982 270 

Långtidssjuk dag 15-90 67 15 302 1 025 234 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 828 51 902 42 974 856 

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 

513 15 302 7 849 926 

 

Sjuksköterska Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 453   

    

Sjuk dag 1-14 392 17 871 6 987 561 

Långtidssjuk dag 15-90 69 5 753 396 957 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 840 17 871 15 011 640 

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 

522 5 753 3 003 066 

Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med grundskollärare blir det en ökad 
kostnad med 385 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro om det sätts in en vikarie. En ökad kostnad men 
arbetet blir utfört utan att övriga i arbetsgruppen behöver belastas extra. För en sjuksköterska är 
motsvarande siffra 392 kr per timme. Om man väljer att inte ta in någon vikarie borde det bli en 
produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning som vad den ordinarie skulle ha 
kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när denna är på arbetet. 

3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan flera aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och/eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så 
bra det bara går.  
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Under 2020 har det bland annat öppnats upp en direktlinje till företagshälsovården för att stötta chefer i 
behov av krisstöd och enheten Organisationshälsa ställde resurser till förfogande för att kunna gå in med 
chefsstöd. Pausprogrammet Pausit har fått en större betydelse för alla som arbetat hemifrån och 
Priushealth har kunnat hjälpa och motivera medarbetare till att upprätthålla hälsosamma vanor i en 
situation där både den fysiska och psykiska hälsan påverkats.  

3.4.1 Främjande, förebyggande och efterhjälpande 

Frisk organisation  
Frisk organisation är ett projekt som sträcker sig över tre år (2019-2021) och arbetar med att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet 
kring sjukskrivning och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro och öka kunskapen och medvetenheten i staden om vilka organisatoriska faktorer som bidrar 
till hälsa, både på grupp- och organisationsnivå. 

Under projektets andra år har enheten Organisationshälsa arbetat med de arbetsplatser som i ohälsotal och 
kostnader har de största utmaningarna. Utöver kartläggning/screening har arbetet inneburit stöd till 
arbetsplatser med t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra 
insatser på grupp- och organisationsnivå. Totalt har enheten kartlagt den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön på 50 arbetsplatser på åtta av stadens förvaltningar. Övergripande återkoppling har också 
skett till uppdragsgivare, projektägare och förvaltningsledningar kring de generella utvecklingsområden 
man identifierat, där påverkansmöjligheten för förändring står att finna på förvaltningsnivå respektive 
Borås Stads nivå. Dessa kan beskrivas som organisatoriska förutsättningar som i första hand berör chefers 
förutsättningar men i förlängningen hela organisationen. Det handlar om introduktion, antal medarbetare 
per chef, stöd och samordning från stödfunktioner, tillgång till och stöd från närmsta chef samt forum för 
dialog, lärande och socialt stöd bland chefskollegor. För att arbeta vidare med chefers förutsättningar, togs 
under hösten 2020 beslut om att enheten tillsammans med intresserade förvaltningar ska arbeta med 
verktyget Chefoskopet. Detta möjliggörs genom samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och 
projektet PR - Hälsa i hållbart arbetsliv. 

Pandemin har inneburit att uppdrag och stöd till arbetsplatser har fått skjutas fram eller ibland till och med 
ställts in. En del processer har kunnat fortgå enligt lagd plan medan andra har kunnat fortgå efter justering 
i arbetssätt. Under våren ställde enheten Organisationshälsa om och erbjöd individuellt chefsstöd och 
avlastning till ett antal arbetsgrupper som var extra belastade av pandemin. 

Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden). Fokus för årets 
utvärdering var att granska de screeningrapporter som enheten Organisationshälsa tar fram och jämföra 
dessa med de insatser som finns i arbetsplatsernas handlingsplaner. De arbetsplatser som gått igenom hela 
arbetsprocessen samt efterföljande uppföljningar var med i granskningen. Syftet med rapporten var att 
synliggöra lärdomar av arbetssättet för fortsatt utveckling av projektets arbete och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen.  
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Procentuell förändring jämfört med referensmånad under 20183 

 

RISE visar i sin kvantitativa uppföljning att det skett en positiv utveckling för de grupper som enheten 
Organisationshälsa arbetat med. Fram till och med mars 2020 har både screenade enheter och Borås Stad 
som helhet en liknande utveckling. Därefter har gruppen av screenade arbetsplatser haft en markant lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad i jämförelse med respektive grupps referensmånad 2018. I genomsnitt har 
gruppen av screenade arbetsplatser under perioden april till december 2020 17,8 procent lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad som helhet.   

Beslutsstöd till chef 
Under året har ett beslutsstöd, Power-BI, byggts upp och implementerats i organisationen. Arbetet har 
letts av Stadsledningskansliet, Kvalitet- och utveckling och medarbetare från Personal- och förhandling 
har medverkat i utvecklingen av layout och begreppsdefinitioner samt påverkat vilken data och vilka 
nyckeltal som ska visas på personalområdet. Beslutsstödet kommer att stärka chefer och HR-
funktionernas arbete med att följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal. 

SAM-i-Stratsys 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är med en egen modul inbyggt i stadens styr- och 
ledningssystem, Stratsys. Modulen är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet som samlar alla 
aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det kontinuerliga 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkät, skyddsronder, arbetsplatsträffar, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, mätstickan, medarbetarsamtal tillsammans med tillbud och arbetsskador är olika sätt att hitta 
risker och friskfaktorer på arbetsplatsen. Varje verksamhet ska regelbundet arbeta med att undersöka, 
riskbedöma, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Brister 
ska åtgärdas men huvudfokus ska läggas på att förebygga och främja en god arbetsmiljö.  

Borås Stads SAM-kalender ger en tydlig styrning i vad som ska göras enligt arbetsmiljölag och 
personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. I början av 
pandemin gjordes en del justeringar i SAM-kalendern med tydligt fokus på att prioritera riskbedömningar 
kopplade till pandemin, den ökade eller förändrade arbetsbelastningen samt måendet hos medarbetarna. 

Pausit 
Pausit är ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning 
under arbetsdagen. Programmet har varit mer betydelsefullt än tidigare under 2020 på grund av att många 
nu arbetar hemifrån med en helt ny arbetsmiljö omkring sig. I snitt har det varit 800 aktiva användare per 
månad.  

PriusHealth 
PriusHealth är en digital hälsotjänst för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Borås Stad får tillgång till tjänsten genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 

                                                      

3 Tabell hämtad från RISE rapport ”Kvantitativ uppföljning 2020” 
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Programmet har fått fler användare under året och har varit ett bra stöd för att bibehålla hälsan under de 
påfrestningar som tiden med pandemin inneburit och delvis kompenserat för de begränsade möjligheterna 
till ordinarie fritidsaktiviteter.  

Friskvårdsbidraget  
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med syftet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare 
att välja en aktiv fritid. För 2020 var målet att få minst 40 procent av medarbetarna att nyttja 
friskvårdsbidraget. Utfallet blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Det är mycket möjligt att pandemin påverkat utfallet då nationella 
restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt har inneburit begränsad verksamhet för 
många träningsanläggningar under stor del av året. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut i 
friskvårdsbidrag.  

Fria bad  
Det har skett nära 12 500 fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar fördelade mellan 
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en minskning med nästan 
10 000 bad jämfört med 2019. För baden debiterades förvaltningarna i år totalt 796 214 kr.  

Familjeföreläsning  
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, där av namnet Familjeföreläsning. Årets föreläsning var 
planerad till den 11 mars, samma dag som Folkhälsomyndigheten beslutade att begränsa större 
folksamlingar. Stadens krisledningsstab tog beslutet att ställa in föreläsningen.  

MerKraft  
Borås Stads personalklubb har uppdraget att genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang 
inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. Restriktionerna under året 
har på grund av pandemin påverkat MerKrafts utbud. Aktiviteter har planerats om för att antingen ske 
digitalt, i begränsad anpassad form, utomhus eller helt enkelt ställts in.  

Rutin för skyddsorganisationen  
Rutin för skyddsorganisationen skulle implementeras på förvaltningarna under året. Arbetet startade men 
pausades sedan på grund av pandemin. Rutinen sätter fokus på skyddsområde, skyddsombud och 
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.  

Rutin för alkohol- och drogmissbruk 
Rutin för alkohol- och drogmissbruk har reviderats under året. I samband med det uppdaterades också 
den behandlingsöverenskommelse som skrivs mellan medarbetare och chef. 

3.4.2 Roller och samarbetspartners 

Hälsoinspiratörer 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser. Under året har samtliga träffar och nyhetsbrev varit på temat Hållbar hälsa.  

Skyddsombud 
Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. I uppdraget ingår att bevaka 
att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete och delta i planeringen av 
arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Det har varit svårt under några år att rekrytera medarbetare till uppdraget 
som skyddsombud. Något som både fackliga organisationer och Borås Stad vill se en ändring på. Det 
optimala är att det finns ett skyddsombud på varje arbetsplats.  
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Medarbetarcentrum  
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående och 
möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  

Aleforsstiftelsen  
Aleforsstiftelsen Borås Stads samarbetspartner vid alkohol- och drogärenden. De är behjälpliga med stöd 
vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och beroende, ger stöd till chef/HR vid 
behandling och tar emot medarbetare vid sitt behandlingshem och erbjuder öppenvård efter behov.  

Försäkringskassan 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras vartannat år. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten kring rehabiliteringsärenden. 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. Årets revidering har 
inneburit ett tydligare fokus på aktiva åtgärder. 

3.5 Arbetsskador och tillbud 

Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. I Sverige har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt Arbetsmiljöverket. 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det vilar ett stort arbete på 
skyddskommittéerna liksom på chef, skyddsombud och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att det är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Tillbuds- och arbetsskaderapporteringen har varit ett viktigt verktyg under pandemin, vilket också satts på 
prov och behövt förtydligas både från SKR och Arbetsmiljöverket.  

 

Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer och förebygger 
tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande 
arbetsmiljöarbetet.  

Antalet anmälda arbetsskador uppgick i Borås Stad 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 
anmälningar jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av 
person”. Den står för drygt 35 procent för båda könen. För kvinnornas del är ”skada på grund av fall” den 
näst vanligaste på 14 procent, medan den näst vanligaste för männen är ”skada på grund av fordonsolycka 
eller påkörning”, även den på 14 procent. Det har rapporterats in 57 arbetsskador som orsakats av kontakt 
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med smittämne. Dessa kan samtliga relateras till den pågående pandemin och absoluta merparten kommer 
från vård och äldreförvaltningen.  

Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 år 2019. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
pyramidmodell blir det tydligt att en organisation som har nästan 900 tillbud på ett år har väldigt många 
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med. Bland tillbuden är ”hotsituation” den vanligaste 
orsaken på drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister i arbetsorganisationen”, 
inkluderat båda könen på 17 respektive 10 procent.  

Under året har implementering av AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador påbörjats 
och från och med årsskiftet 2020/2021 rapporterar samtliga förvaltningar i det nya systemet. 
Utvärderingen av piloten från 2019 var mycket positiv och det finns en förhoppning att fler tillbud och 
arbetsskador ska rapporteras in och hanteras på ett korrekt sätt. Målsättningen är att organisationen nu ska 
ha bättre förutsättningar för att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för 
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  

 

3.6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  

Nyckeltalsinstitutet (rapport 2019 och 2020) belyser att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Skillnaden mellan kvinnor och män när det kommer till långtidssjukfrånvaro är stor. 
Kvinnor har i det närmaste dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som vad män har. Nyckeltalsinstitutet för 
ett resonemang där de tydligt kopplar den högre långtidssjukfrånvaron till storlek på arbetsgrupper och de 
anser vidare att det är detta som är arbetsmarknadens största jämställdhetsfråga.  

IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
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eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  

Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets understryker detta genom att beskriva samvariationen mellan 
långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. Det som idag benämns 
som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och 
organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter.  

Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det 
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner tog 2020 fram en 
rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) och med den som utgångspunkt kan Borås Stad stärka upp 
sitt arbete ytterligare. Ett steg i rätt riktning har varit det arbetet som påbörjats under året inom ramen för 
Mänskliga rättigheter tillsammans med Emerga Institute som är ett företag för utbildning, utvärdering 
samt kartläggning inom området. Ett förvaltningsövergripande arbete underledning av 

Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. En del i arbetet är att synliggöra Borås Stads viktiga 
uppdrag som arbetsgivare. Genom ett internt aktivt arbete läggs grunden för en inkluderande och icke 
diskriminerande kommunal service. 

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder 
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga 
arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i 
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller 
kan lösa på egen hand.  

3.7 Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
Avonova blev ny leverantör av företagshälsovårdstjänster till Borås Stad inför 2020, med avtalsstart 2020-
01-01. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Chefscoachning/ 
chefshandledning, ledningsgruppsutveckling samt team-/grupputveckling har lyfts ut i separata avtal med 
leverantörer som är specialister inom dessa områden. I och med en ny leverantör innebar årets första 
månader dels ett avslut med tidigare leverantör Feelgood och dels en nystart på samarbetet med Avonova. 
Under en övergångsperiod pågick uppdrag hos båda leverantörerna parallellt för att säkerställa att bytet av 
leverantör inte inverkar negativt på ärenden som rör den enskilda medarbetaren.  

Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2020 uppgick till cirka 4,8 miljoner kronor och är på 
grund av övergångsperioden delad mellan Feelgood och Avonova. Av dessa har merparten, 78,5 procent 
gått till efterhjälpande åtgärder jämfört med 19,8 procent till förebyggande insatser. Främjande insatser når 
endast upp till 2 procent. Fördelningen har en stark övervikt åt efterhjälpande åtgärder men det har skett 
en förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av Borås Stads samlade insatser för 
företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Därför är årets förflyttning mycket positiv utifrån den 
situation som varit. Det är tjänster på individnivå som används mest till exempel stödsamtal. 
Psykolog/psykoterapeut är den profession som använts mest, följd av företagsläkare och 
företagssköterska. Det är ett väntat scenario mot bakgrund av den tuffa psykiska belastning som varit 
under det här året inom flera stora verksamhetsområden. Det stämmer också överens med tidigare år att 
psykisk ohälsa är det som merparten av rehabiliteringsärendena handlar om. 
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.8.1 Sjukfrånvaro per personalgrupp i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  2,8 2,3 2,8 2,0 2,6 

Handläggar- och administrationsarbete      

Handläggararbete  3,8 4,5 4,8 4,4 4,7 

Administratörsarbete  6,0 6,7 8,2 10,6 8,5 

Vård- och omsorgsarbete      

Psykolog 7,7 13,5 15,1 0,8 10,6 

Sjuksköterska 7,4 7,1 8,8 5,2 8,4 

Undersköterska 11,6 11,9 14,8 9,8 14,1 

Vårdbiträde  8,8 9,8 13,7 9,4 12,1 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 9,2 7,9 12,6 8,4 12,0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 6,7 6,1 8,2 4,7 7,6 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7,3 11,0 12,0 9,0 11,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 10,3 9,9 12,9 9,1 12,0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,5 5,2 10,4 6,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 5,5 5,7 5,8 6,2 5,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  3,9 3,8 5,5 4,4 5,3 

Gymnasielärare  4,4 3,5 2,9 1,8 2,4 

Förskollärare  9,5 9,6 12,2 8,3 12,0 

Fritidspedagog  7,8 7,3 11,4 8,9 10,6 

Övrigt lärararbete  4,5 4,9 7,1 4,6 6,4 

Barnskötare  10,0 10,4 12,3 14,8 12,4 

Dagbarnvårdare  16,9 37,6 60,7  60,7 

Elevassistent  7,7 7,5 12,7 9,3 11,5 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,1 8,2 5,6 4,1 5,1 

Kultur, turism och friluftsarbete      
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Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Fritidsledare  9,0 9,6 19,9 8,9 13,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6,7 6,4 9,4 5,5 8,5 

Övrig fritid kultur turism  5,0 4,5 7,0 4,1 5,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  5,9 4,1 3,8 0,6 2,6 

Ingenjör 2,5 3,9 2,7 3,3 3,1 

Tekniker  4,4 2,9 3,3 3,7 3,6 

Hantverkararbete  7,0 6,9 14,6 10,8 11,2 

Köks- och måltidsarbete  7,2 6,8 8,9 8,9 8,9 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,3 7,4 8,9 10,0 9,1 

      

Kod saknas 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

      

Totalt kommunen 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Arbetslivsnämnden 6,9 9,6 7,9 

Fritids- och folkhälsonämnden 10,4 8,2 9,5 

Förskolenämnden 11,6 10,0 11,5 

Grundskolenämnden 8,2 6,4 7,7 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,7 3,5 4,3 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 8,7 7,4 8,4 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 3,7 20, 3,1 

Kulturnämnden 7,0 2,9 5,6 

Lokalförsörjningsnämnden 19,6 4,1 10,1 

Miljö- och konsumentnämnden 5,4 6,8 5,8 

Revisorskollegiet 2,0 0,0 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,0 2,6 4,3 

Servicenämnden 7,3 6,1 6,4 

Sociala omsorgsnämnden 11,4 8,0 10,7 
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Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Tekniska nämnden 8,1 11,0 10,2 

Vård- och äldrenämnden 12,8 8,6 12,0 

    

Totalt kommunen 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

Bolag 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 4,8 5,6 4,84 5,1 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 14,6 10,0 12,0 11,0 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 2,9 6,6 0,7 2,4 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

Borås kommuns Parkerings AB 5,1 5,8 6,0 2,5 8,1 5,2 

Borås Regionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 3,2 1,9 3,2 0,5 2,3 

BoråsBorås TME AB   3,2 8,0 3,0 7,0 

Fristadbostäder AB   3,3 8,0 4,3 5,6 

Inkubatorn i Borås AB 3 4 3   0,3 

Södra Älvsborgs Räddningsförbund    1,7   2,7 

Tabell 3.8.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 

Åldersgrupp 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 6,7 6,8 7,0 9,0 7,2 8,4 

30-49 år 6,7 7,1 7,0 9,4 6,4 8,7 

50 år och äldre 8,4 8,1 7,9 11,0 7,3 10,0 

       

Totalt kommunen 7,3 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 
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Tabell 3.8.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

Kön 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 58,5 56,7 57,1 45,4 

Män 43,5 41,4 38,7 30,2 

     

Totalt kommunen 56,1 54,2 54,2 42,5 

Tabell 3.8.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  

År 

Deltid Heltid 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

2020 10,1 8,8 9,7 9,8 6,6 9,0 

Tabell 3.8.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 15,3 16,1 13,9 15,1 15,8 15,5 19,7 

Män 9,8 10,6 9,8 10,4 10,7 11,5 15,1 

        

Totalt kommunen 13,9 14,7 12,9 13,9 14,5 14,5 18,5 

Tabell 3.8.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

A 46,4 45 50 70 7,1 20 27 47 

B 28,5 35 23 10 17,8 14 10 13 

C 0,0 3 3 0 14,2 14 7 10 

D 25,0 17 23 20 60,7 52 57 30 
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Tabell 3.8.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2020 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Ledningsarbete 18 5 23 5,1 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  33 10 43 9,9 

Administratörsarbete  43 6 49 20,3 

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog 3 0 3 31,2 

Sjuksköterska 33 0 33 13,0 

Undersköterska 231 14 245 24,0 

Vårdbiträde.  39 9 48 15,0 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 17 1 18 21,2 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 30 1 31 12,8 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

11 4 15 22,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 83 11 94 20,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare 22 2 24 15,6 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 1 7 6,3 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  43 346  5,4 

Gymnasielärare  15 4 19 4,5 

Förskollärare  130 3 133 18,0 

Fritidspedagog  18 4 22 8,4 

Övrigt lärararbete  23 5 28 10,5 

Barnskötare  83 2 85 21,1 

Elevassistent  28 5 33 14,3 

Övrigt skol- och förskolearbete  3 0 3 1,7 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10 3 13 23,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 0 8 12,0 

Övrig fritid, kultur, turism 7 2 9 5,4 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  1 0 1 3,7 

Ingenjör 2 4 6 6,2 

Tekniker  0 3 3 2,4 

Hantverkararbete 5 29 34 17,5 

Köks- och måltidsarbete  33 7 40 11,8 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  36 5 41 18,2 

     

Totalt kommunen 1 015 143 1 158 14,6 

Tabell 3.8.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Elolycka, brand, explosion, sprängning 3 0 3 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 51 6 57 

Den skadade föll 89 13 102 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 19 6 25 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 5 2 7 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 19 2 21 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 26 14 40 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 235 53 288 

Skadad av djur 0 0 0 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 60 10 70 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 16 2 18 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 23 5 28 

Fordonsskada eller påkörd 23 19 42 

Annat 69 9 78 

Totalt kommunen 638 141 779 
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Tabell 3.8.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Tekniska brister 40 6 46 

Brister i underhåll och service 45 14 59 

Brister i arbetsinstruktioner 33 5 38 

Brister i utbildning 11 0 11 

Brister i kommunikation 32 4 36 

Brister i arbetsorganisation 73 14 87 

Tidsbrist eller stress  124 29 153 

Hotsituation 363 90 453 

Totalt kommunen 721 162 883 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

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

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

4.1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2019-
2029 utmärks av en ökning av både gruppen barn i skolåldern och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 
6-19 år ökar under perioden med 12,6 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) 
allra mest med 26 procent. Äldre över 80 år ökar med knappt 29 procent. Under samma period ökar 
befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med 9 procent. Att den procentuella ökningen är större i de 
grupper som till stor utsträckning nyttjar de kommunala välfärdstjänsterna (främst gruppen 80 år och 
äldre, men även barn i grundskole- och gymnasieskolålder) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar 
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 

Rekryteringsprognos utifrån pension och demografi för Borås Stad till och med 2029 

Personalgrupp Anställda 2020 
Ökning på grund 
av demografi 

Antal om 
pension vid 65 
år 

Antal om 
pension vid 67 
år 

Rekryteringsbehov 
(inkl demografi) om 
pension vid  

65 år 67 år 

Sjuksköterska 257 67 57 43 124 110 

Undersköterska 1 284 335 327 266 662 601 

Vårdbiträde 204 53 24 21 77 74 

Grundskollärare 760 55 123 103 178 158 

Gymnasielärare 387 91 92 77 183 168 

Förskollärare 823 -15 152 132 137 117 

För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en 
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket har införts 
under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad sker på flera 
fronter, bland annat är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2022 pågår projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Ytterligare 
en satsning som pågår är den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet där Borås Stad väntas utöka antalet 
utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Det behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig 
kompetens kan användas på bästa sätt. 

Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är fortfarande 
under uppföljning, men det aktiva arbetet har pausats under året med anledning av pandemin. 
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Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete 
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat internet, sociala medier, tryckt media, närvaro på 
arbetsmarknadsdagar samt personliga kontakter. Borås Stad har bland annat medverkat på STARK-dagen 
på Högskolan i Borås men på grund av pandemin har flertalet evenemang under året blivit inställda.  

Det pågår en övergripande översyn av hemsidan som handlar om Borås Stad som arbetsgivare med målet 
att lyfta fram fler yrken i syfte att kunna ge en bra och heltäckande bild av de yrken vi har i staden samt 
hur det är att arbeta inom Borås Stad. 

Under året har också Borås Stad utsetts till ”Karriärföretag 2021” och är nominerad till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att 
möta framtidens rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden från 
Finland där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har rekryteringsbehov. 
Gällande rekrytering från utlandet har Vård- och äldreförvaltningen även anställt fysioterapeuter från 
Danmark. 

4.2 Kompetensförsörjning ”De fem uppdragen” 

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur 
nämnderna 

 motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65. 

 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

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

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

Under 2020 har de fem arbetsgrupper (nedan) som startades utifrån uppdragen i 2019 års 
personalekonomiska redovisning fortsatt sitt arbete. Här följer en kort sammanfattning från de olika 
arbetsgrupperna: 

Motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där många faktorer 
spelar in. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram. Utvalda idéer har 
konkretiserats i fyra förslag och planering för att genomföra dem finns nu på plats. 

Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
I de analyser som gjorts visar sig valet av deltidsarbete till stor del ha att göra med den anställdes privata 
situation men också med vilka förutsättningar cheferna ser för att motivera till heltidsarbete. 
Arbetsgruppen har arbetat fram ett antal förslag att arbeta vidare med då man ser att deltidsarbete till stor 
del är en jämställdhetsfråga. Arbetsgruppen kan se vikten av att alla medarbetare ska känna sig väl 
informerade om vilka konsekvenser valet får av att välja att arbeta deltid som anställd i Borås Stad 
eftersom kvinnor och män måste ha samma förutsättningar att självständigt kunna forma sitt liv. 

Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
I gruppens inledande arbete synliggjordes tre områden med potential till förbättringar för att stärka det 
interna arbetet. Det handlade om arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Inriktningen på gruppens 
arbete har därefter varit att ta fram förslag för att överbrygga gapet mellan teori och praktik för att 
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möjliggöra för chefer och HR att arbeta med hälsa och ohälsa på ett mer proaktivt sätt. I första skedet 
ligger fokus på samtalsmetodik, Heroma varSAM, systemstödet som guidar användaren genom 
anpassnings- och rehabiliteringsprocessen samt gedigen kunskap som skapar trygghet i de komplexa 
situationer som uppstår. Arbetet pågår med att utveckla dessa moment. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på kompetensförsörjningsverktyg som kan täcka behovet av 
kompetenskartläggning för Borås Stad. Arbetet med att utveckla det digitala verktyget InfoCaption har 
påbörjats. Introduktioner, guider och information har skapats med InfoCaption för att förenkla arbetet för 
medarbetaren. 

Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Arbetsgruppens arbete har pausat under året på grund av pandemin. 
 

4.3 Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser. 

Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2020 
genomfördes utbildningar i bland annat direktupphandling, att leda utan att vara chef och medieträning. 
Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också 
genomförts. Exempel på sådana är tillgängliga dokument, grundutbildning i våldsprevention och Mental 
Health First Aid (MHFA). 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller för den kommunala sektorn från och med 1 maj 
2020 och tillsvidare. Det nya avtalet skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling 
under hela arbetslivet, samtidigt som det möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt 
snabbare utvecklingen av verksamheten. Avtalets förebyggande insatser syftar till att snabbt kunna 
identifiera de som är i behov av omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov så att arbetsgivaren ska 
kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. 2020 har medel från 
fonden använts till bland annat validering till barnskötare, yrkessvenska, MI motiverande samtal, 
autismutbildning och förflyttning med personlyft. 

4.4 Chefs- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre 
till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads interna 
chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för 
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. Under 2020 har det, till 
följd av de restriktioner som gällt, varit nödvändigt att förändra utbildningsutbudet. Vissa utbildningar har 
helt ställts in medan andra har kunnat genomföras digitalt. 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter. 

Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef. Under 2020 deltog fyra personer i det interna 
chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Till följd av pandemin kommer deltagarna att slutföra 
programmet under 2021. 
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4.5 Fritidsstudier 

63 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Det är fem fler 
än föregående år. Bidrag har till exempel beviljats för kompletterande utbildning till lärarbehörighet för 
yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 medarbetare har enligt KAL-beslut utbildats i bland annat 
juridik, matematik och specialpedagogik. 
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Definitioner 

Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 
endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De 
anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När de grupperas på 
olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 
stycken). 

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

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 12. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet i sin helhet 

Hanna Bernholdsson och Christina Waldenström (MP) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 lämnat in ett 

förslag att införa ”block och nivåsystemet” i hemtjänsten. Systemet innebär att 

en person blir beviljad en viss mängd timmar men bestämmer själv vad denne 

vill ha hjälp med. Detta ökar medbestämmandet vilket är viktigt för 

livskvaliteten.  

Motionen har skickats ut på remiss till Stadsdelsnämnd, väster, Öster och Norr, 

Centrala Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsförvaltningen och Vård och äldrenämnden. Samtliga instanser utom 

Stadsdelsnämnd Öster beslöt att tillstyrka motionen. Motivet för 

Stadsdelsnämnd Öster var att sättet att bevilja inte stämde överens med lagen.  

Sedan motionen skrevs har en lagändring öppnat upp för möjligheten att bevilja 

insatser enligt motionärernas förslag.  Vård- och äldrenämnden gav 

förvaltningen ett uppdrag 2019 att utreda förenklad biståndsbedömning samt 

hur det skulle kunna tillämpas. Arbetet har pågått under året och beslut att 

fastställa regler för förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 

december 2019, VAN 2019-00213.  

Principiellt innebär beslutet att fastställa regler för förenklat beslutsfattande att 

individer med behov av hemtjänst får ett antal timmar att disponera vilket liknar 

förslaget i motionen på avgörande punkter.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 

om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 

beslutet i december 2019. Beslut om vilka tillämpningsregler som ska gälla togs 

den 1 oktober 2020 vilket också markerar starten för när förvaltningen tillämpar 

reglerna vilket innebär att  motionen anses som besvarad.  
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Valfrihet inom hemtjänsten

Miljöpartiet de Gröna i Borås anser att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres 
välbefinnande. Med valfrihet menar vi inte val av utförare, utan val av innehåll, alltså vad man får 
hjälp med. 

Miljöpartiet vill värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten som man blir beviljad. 
Ett sätt att göra detta är genom något som kallas ”block-och nivåsystemet”, ett system som man 
jobbar efter bland annat i Landskrona. Brukaren blir där beviljad en viss mängd insatser eller 
timmar hemtjänst, men bestämmer själv vad hen vill ha hjälp med. Exempelvis kan man välja att 
duscha en gång extra i veckan, istället för att tvätta två gånger per vecka eller liknande. Detta ökar 
medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på:

- Att Borås Stad utreder möjligheten att införa en modell för biståndsbedömning av hemtjänst i 
enlighet med motionens intentioner. 

Hanna Bernholdsson (MP)
Christina Waldenström (MP)
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Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer 2015/KS0621 

Centrala pensionärsrådets beslut 

Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen: Valfrihet inom hemtjänsten. 

Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 18 beslutade rådet att ställa sig positiva till  

motionen. 
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Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer 2015/KS0621 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av remissen: Valfrihet inom hemtjäns-
ten. Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 22 beslutade rådet att ställa sig bakom  

motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 
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Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0621 

 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har i sin motion ”Valfrihet inom hemtjänsten” beskrivit 
ett förslag om att brukare själva ska få bestämma fördelning av tiden utifrån beviljade 
insatser.  
 
Nämnden ser det positivt att den enskilde är med och påverkar utformningen av 
beviljade insatser. Det ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de egna behoven 
för Sociala omsorgsnämndens målgrupper. 
 
Nämnden vill belysa att valfrihet inom hemtjänsten utifrån motionärens intentioner 
gäller utifrån de biståndsbedömda insatserna enligt Socialtjänstlagen som fattas av 
myndigheten. Valfriheten gäller inte val av insatser utan påverkan i planering och 
utförandet av beviljade insatser. 
 
Block- och nivåsystem innebär att handläggaren efter beslut gör en sammanfattning 
av brukarens behov/insatser av omsorg och omvårdnad på en övergripande 
gruppnivå. Nivåerna anger en skala av timmar inom vilket utföraren ska tillgodose 
brukarens behov. 
 
Modellen skulle ge brukaren större möjligheter att påverka hur och när utföraren ska 
verkställa insatserna och det uppmuntrar brukaren till egna initiativ samt aktivitet och 
möjlighet till påverkan av insatsernas utformning. 
 
Barn och unga 
Förslaget ”Valfrihet inom hemtjänsten” gäller även barn och unga och är inte 
avgränsat på grund av ålder. Förslaget ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de 
egna behoven att påverka planeringen av beviljade insatser. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande   

Annika Andersson  
 Förvaltningschef 
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   Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

Remiss, motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
 

Nämndens beslut  

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 

 
Nämndens yttrande  
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiet de grönas förespråkare att 
Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom hemtjänsten genom en så kallad 
”block- och nivåmodell” som används bland annat i Landskrona. Block- och nivåmodellens 
grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha 
inom en viss ram/nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom ärendehandläggningen som 
Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 2014. I slutet av 2010-talet var det många 
kommuner som började arbeta utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet var att ge den 
enskilde inflytande genom att själv få bedöma vilket behov av stöd man hade och att 
dessutom förenkla administrationen för kommunens handläggare.  
 
Den förenklade handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa 
hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha fyllt 70 år, 
vara klar och adekvat och kunna planera och vara delaktiga i planeringen kring de insatser 
som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- och omsorgsboende 
var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat och uppleva oro för sin situation.  
 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade handläggningen. 
Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera skrivelser från Socialstyrelsen och ett 
antal domslut inte fanns lagstöd för att använda sig av modeller där myndighetsutövningen 
inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en grund till att den förenklade handläggningen skulle 
avvecklas var att Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), 
för att arbeta strukturerat med dokumentationen kring brukaren från ansökan, utredning till 
utförandet och uppföljningen av beviljade insatser. ÄBiC grundar sig även i att brukaren ska 
vara delaktig i alla delar och den enskildes behov ska stå i centrum. Utifrån de behov den 
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enskilde har ska det sedan sättas upp mål med de insatser som är avsedda att täcka de 
utredda behoven. Intentionen med ÄBiC är också att stärka den enskildes resurser, vilket 
även är en av grundstenarna i Socialtjänstlagen. Borås Stad har utbildat biståndshandläggarna 
och omvårdnadspersonalen i modellen ÄBiC. Arbetssättet kring ÄBiC är delvis 
implementerat men behöver fortsätta att utvecklas både inom biståndshandläggningen, 
utförarsidan och i systemet Borås stad använder som stöd för den sociala dokumentationen, 
VIVA.  
 
Även Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggning som är likvärdig med 
Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har i december 2015 slagit fast att inte 
heller Linköpings modell har stöd i Socialtjänstlagen. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte 
Linköping prövningstillstånd varför Kammarrättens dom står fast, dvs att individuella 
socialtjänstinsatser ska utredas och bedömas. Lagens krav ska också följas genom att 
beviljade insatser följs upp och systematiskt dokumenteras utifrån om behov har blivit 
tillgodosedda. Om inte Linköping förändrar sitt sätt att handlägga ärenden kommer det att 
utdömas vite. 
 
Vid ett införande av en block- och nivåmodell där brukaren själv ska välja vilka insatser som 
ska utföras inom en viss ram innebär att ärendehandläggningen och därmed 
myndighetsutövningen lite grand sätts ur spel. Ett eventuellt införande av en sådan här 
modell skapar en mängd frågeställningar. Vart i processen sker myndighetsutövningen? Är 
det utföraren, den enskilde omvårdnadspersonalen, som utifrån en viss nivå av tid ska 
hantera den enskildes olika önskemål från dag till dag? Var sker då bedömningen av vad som 
är en skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en ÄBiC-utredning t ex är att tillgodose 
behovet av en god hygien och den enskilde istället önskar promenader, ska detta då 
betraktas att ingå i skälig levnadsnivå? Om behovet av just promenader egentligen skulle 
kunna tillgodoses på annat sätt (så som det står i socialtjänstlagen), ska socialtjänsten då ändå 
utföra dessa insatser bara för att den enskilde önskar detta? Modellen skulle också ställa stora 
krav på omvårdnadspersonalen. De måste varje arbetsvardag, i varje arbetspass, kunna ställa 
om att planera och utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren som kanske inte 
alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad genomförandeplan. Hur ska en 
biståndshandläggare kunna följa upp om den enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån 
det beslut som är fattat? Skulle en sådan här modell med ett friare förhållningssätt öka 
kostnaderna för Äldreomsorgen? 
 
Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
Ärendehandläggning. I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. I kap 3 § 5 står att läsa: 
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne. I kap 4 § 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov 
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eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
På Borås Stads nya samlokaliserade Ärendehandläggningsenheten pågår ett arbete kring att 
kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån socialtjänstlagens intentioner. Fokus är 
likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få sina individuella behov tillgodosedda 
utifrån en skälig levnadsnivå, dvs ”rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle”. Parallellt med 
detta har en modell utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten, 
feedbackmodellen. Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i stället för på 
den individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. Hemtjänstgrupperna ska sedan 
förfoga över den totala tid som just deras brukare genererar, i stället för att som tidigare vara 
styrd till en viss angiven tid per enskild brukare. Detta i sig bör medföra ett ökat inflytande 
för den enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att ligga till grund för hur beviljade 
insatser ska utföras vid varje besök. Hur insatser ska utföras har också den enskilde brukaren 
ett inflytande över då detta görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes 
delaktighet vid utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avstyrkas.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) föreslår att motionen tillstyrks.  
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen avstyrks.  
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar 
enligt Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.  
 
Följande omröstningsordning fastställs:  
Ja innebär beslut enligt Ida Legnemarks förslag. 
Nej innebär beslut enligt Bo-Göran Gunnarssons förslag.  
 
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara 
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Eva Andersson (S) och nej av Bo-
Göran Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Björn-Ola Kronander (M) 
och Lars Lyborg (KD).  
 
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej finner ordförande att Stadsdelsnämnden Öster 
beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.  
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Reservationer 
Bo-Göran Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Björn-Ola Kronander 
(M) och Lars Lyborg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo-Göran 
Gunnarssons förslag.  
 
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER 
 
 
 
Ida Legnemark  Ulrika Gustafson 
Ordförande  Stadsdelschef 
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Svar på remiss Valfrihet inom 
Hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0621 

 
 

Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen: ”Valfrihet inom hemtjänsten” 
och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remissen: 
”Valfrihet inom hemtjänsten”. Inom Borås Stads 
Ärendehandläggningsenhet arbetar man med att kvalitetssäkra 
myndighetsprocessen utifrån Socialtjänstlagens intentioner. Fokus är 
likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få sina individuella 
behov tillgodosedda utifrån en skälig levnadsnivå. Parallellt med detta har en 
modell utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten. 
Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i stället för på den 
individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. Detta i sig bör medföra 
ett ökat inflytande för den enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att 
ligga till grund för hur beviljade insatser ska utföras vid varje besök. Hur 
insatser ska utföras har också den enskilde brukaren ett inflytande över då 
detta görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka 
den enskildes delaktighet vid utformandet av sina insatser bör denna motion 
om valfrihet inom hemtjänsten avstyrkas.  
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiet de gröna att 
Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom hemtjänsten genom 
en så kallad ”block- och nivåmodell” som används bland annat i 
Landskrona. Block- och nivåmodellens grunder innebär att brukaren utifrån 
en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss ram/nivå.  

 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom 
ärendehandläggningen som Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 
2014. Syftet med denna modell var att ge den enskilde inflytande genom att 
själv få bedöma vilket behov av stöd man hade och att dessutom förenkla 
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administrationen för kommunens handläggare. Den förenklade 
handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende.  

 
2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera 
skrivelser från Socialstyrelsen och ett antal domslut inte fanns lagstöd för att 
använda sig av modeller där myndighetsutövningen inte genomfördes fullt 
ut. Ytterligare en grund till att den förenklade handläggningen skulle 
avvecklas var att Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i 
Centrum (ÄBiC), för att arbeta strukturerat med dokumentationen kring 
brukaren från ansökan, utredning till utförandet och uppföljningen av 
beviljade insatser. ÄBiC grundar sig även i att brukaren ska vara delaktig i 
alla delar och den enskildes behov ska stå i centrum. Utifrån de behov den 
enskilde har ska det sedan sättas upp mål med de insatser som är avsedda att 
täcka de utredda behoven. Intentionen med ÄBiC är även att stärka den 
enskildes resurser.  
 
Vid ett införande av en block- och nivåmodell där brukaren själv ska välja 
vilka insatser som ska utföras inom en viss ram, innebär det att 
ärendehandläggningen och därmed myndighetsutövningen lite grand sätts ur 
spel. Ett eventuellt införande av en sådan här modell skapar en mängd 
frågeställningar. Vart i processen sker myndighetsutövningen? Är det 
utföraren, den enskilde omvårdnadspersonalen, som utifrån en viss nivå av 
tid ska hantera den enskildes olika önskemål från dag till dag? Var sker då 
bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en 
ÄBiC-utredning t ex är att tillgodose behovet av en god hygien och den 
enskilde istället önskar promenader, ska detta då betraktas att ingå i skälig 
levnadsnivå? Om behovet av just promenader egentligen skulle kunna 
tillgodoses på annat sätt (så som det står i Socialtjänstlagen), ska 
socialtjänsten då ändå utföra dessa insatser bara för att den enskilde önskar 
detta? Modellen skulle också ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. De 
måste varje arbetsvardag, i varje arbetspass, kunna ställa om att planera och 
utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren som kanske inte 
alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad 
genomförandeplan. Hur ska en biståndshandläggare kunna följa upp om den 
enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån det beslut som är fattat? 
Skulle en sådan här modell med ett friare förhållningssätt öka kostnaderna 
för äldreomsorgen? 
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Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
ärendehandläggning.  
 
I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.  
 
I kap 3 § 5 står att läsa: Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och 
genomföras tillsammans med honom eller henne.  
 
I kap 4 § 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
På Borås Stads nya samlokaliserade ärendehandläggningsenhet pågår ett 
arbete kring att kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån Socialtjänstlagens 
intentioner. Fokus är likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få 
sina individuella behov tillgodosedda utifrån en skälig levnadsnivå, dvs. ”rätt 
beslut till rätt person vid rätt tillfälle”. Parallellt med detta har en modell 
utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten, 
feedbackmodellen. Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i 
stället för på den individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. 
Hemtjänstgrupperna ska sedan förfoga över den totala tid som just deras 
brukare genererar, i stället för att som tidigare vara styrd till en viss angiven 
tid per enskild brukare. Detta i sig bör medföra ett ökat inflytande för den 
enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att ligga till grund för hur 
beviljade insatser ska utföras vid varje besök. Hur insatser ska utföras har 
också den enskilde brukaren ett inflytande över då detta görs upp i 
samförstånd i samband med upprättande av genomförandeplanen. Utifrån 
det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet vid 
utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avstyrkas.  
 

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås 
Stad. 
 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Barn och unga 
Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet. 
 
Likabehandling 

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet. 
 

Omvärldsperspektiv 
Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggning som är likvärdig 
med Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har i december 
2015 slagit fast att Linköpings modell inte har stöd i Socialtjänstlagen.  
 

Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-06-20. 
 

Remissinstans 
Ärendet har inte skickats på remiss. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för ett 
avstyrkande av motionen. 

 

Protokollsanteckning 
Staffan Falk (MP) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1). 
 
STADSDELSNÄMNDEN NORR 
 
 
 
Malin Carlsson (S)   Bo Drysén 
Ordförande    Stadsdelschef 
 



 
 

 1(2) 

Protokollsutdrag  

  Sammanträdesdatum 
  2016-06-21 

 

§ 83 2016/SDNV0065 

 
Remiss Motion Valfrihet inom hemtjänsten 
 

Motionären föreslår att införa en block-nivåmodell inom hemtjänsten för att öka 
valfriheten och delaktigheten för den enskilde.  
 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och Kammarrätten har 
fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett sådant arbetssätt.  Utifrån den 
politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i den nya samlokaliserade 
ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa jämlikhet och delaktighet gentemot den 
enskilde. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen Stadsdelsnämnden Väster att 
avstryka motionen.  
 
Stadsdelsnämnden Väster väljer att se de positiva intentionerna i motionen och gör 
bedömningen att det mest naturliga är att tillstyrka motionen. Det finns en del områden 
som är i behov av att utvecklas och förändras inom hemtjänsten. De frågor som rör de 
äldres frihet och möjlighet att påverka sin tillvaro är mycket viktiga när det gäller att 
utforma en modern och kvalitativt bra hemtjänst. Det kan sägas mycket om innehållet i 
motionen. Den modell som motionen hänvisar till är inte gångbar. Däremot bör det finnas 
förändringar som kan vidtas i den riktningen.  

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Väster beslutar att: 

1. Tillstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2016-06-28 

 

Ordförande    Justerande ledamot 
Per Carlsson    Ninni Dyberg 
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 juni 2016. 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Malin Länsberg 
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Yttrande över motionen: Valfrihet inom hemtjänst 
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

1. Avstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers 

yttrande till Kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning 
Miljöpartiet de grönas språkrör föreslår att införa en block-nivåmodell inom 
hemtjänsten för att öka valfriheten och delaktigheten för den enskilde. 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och 
Kammarrätten har fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett 
sådant arbetssätt. Den enskilde har rätt till ett formellt överklagningsbart 
beslut.  Utifrån den politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i 
den nya samlokaliserade ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa 
jämlikhet och delaktighet gentemot den enskilde. Utifrån det arbete som 
redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet vid utformandet av 
sina insatser bör denna motion om valfrihet inom hemtjänsten avslås.  
 
 

Yttrandet i sin helhet 
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiets de grönas 
förespråkare att Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom 
hemtjänsten genom den så kallade block-nivåmodellen som används bland 
annat i Landskrona. Block- nivåmodellens grunder innebär att brukaren 
utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss 
nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom 
ärendehandläggningen som Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 
2014. I slutet av 2010-talet var det många kommuner som började arbeta 
utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet med den förenklade 
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handläggningen i Borås Stad var att ge den enskilde inflytande genom att 
själv bedöma vilket behov av stöd den enskilde hade och att förenkla 
administrationen för kommunens handläggare.  
 
Den förenklade handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, 
serviceinsatser, omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende. 
Kriterierna för att kunna tillämpa hemtjänstinsatserna i den förenklade 
handläggningen var att brukaren skulle ha fyllt 70 år, vara klar och adekvat 
och kunna planera och vara delaktiga i planeringen kring de insatser som 
brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- och 
omsorgsboende var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat 
och uppleva oro för sin situation.  
 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera 
skrivelser från Socialstyrelsen och ett antal domslut inte fanns lagstöd för att 
använda sig av modeller där myndighetsutövningen inte genomförs fullt ut 
genom beslut. Det fanns ytterligare en grund till att beslut fattades att 
avveckla den förenklade handläggningen. Socialstyrelsen hade tagit fram en 
ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBIC), för att arbeta strukturerat i 
dokumentationen kring brukaren från ansökan till utförandet och 
uppföljningen. Modellen grundar sig även i att brukaren ska vara delaktig i 
alla delar och att hen har möjlighet att bibehålla sin integritet genom att 
enbart det som brukaren ansöker om ska utredas och inget annat. ÄBIC 
innefattar ett arbetssätt med grundperspektivet att stärka den enskildes 
resurser, vilket även är en av grundstenarna i Socialtjänstlagen. Borås Stad 
började utbilda och implementera biståndshandläggarna i modellen ÄBIC. 
 
Även Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggningen som är 
likvärdig med Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har 
fastslagit att inte heller denna modell har stöd i Socialtjänstlagen. Enligt 
domen finns en rättsosäkerhet då beslut inte fattas formellt, vilket även 
innebär att det inte går att överklaga de insatser som brukaren får.  
 
Vid ett införande av block- och nivåmodell där brukaren själv kan välja vilka 
insatser som utförs inom en viss ram innebär att ärendehandläggningen och 
därmed myndighetsutövningen sätts ur spel. Enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1 

ska insatser beviljas utifrån skälig levnadsnivå, men om brukaren själv väljer 
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insatser enligt block-/nivåmodellen bedöms inte skäligheten i de insatser 
som kommer att utföras 
 
Att införa en block-/nivåmodell kräver en omfattande förändringsarbete 
både för myndighetsutövningen och utförarna. En mängd frågeställningar 
väcks vid ett eventuellt införande av en block-/nivåmodell. Vart i processen 
sker myndighetsutövningen? Vem/vilken funktion ska hantera den nivå av 
tid och olika önskemål från dag till dag som den enskilde har, utföraren/den 
enskilde omvårdnadspersonalen? Var sker bedömningen av vad som är en 
skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en ÄBiC-utredning t ex är att 
tillgodose behovet av en god hygien och den enskilde istället önskar 
aktivering, ska detta då betraktas att ingå i skälig levnadsnivå? Om behovet 
av just aktivering egentligen skulle kunna tillgodoses på annat sätt (så som 
det står i socialtjänstlagen), ska socialtjänsten då ändå utföra dessa insatser 
bara för att den enskilde önskar detta? Hur ska en biståndshandläggare 
kunna följa upp om den enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån det 
beslut som är fattat? Skulle en sådan modell med ett friare förhållningssätt 
öka kostnaderna för Äldreomsorgen och finns i så fall ekonomiska 
förutsättningar för det? 
 
Modellen skulle också ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. Hur 
insatser ska utföras har den enskilde brukaren ett inflytande över då detta 
görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Idag arbetar omvårdnadspersonalen kontinuerligt 
med att hålla genomförandeplanerna aktuella för att skapa delaktighet hos 
brukarna och för att all personal ska veta på vilket sätt insatserna ska utföras 
hos respektive brukare. Modellen skulle innebära att omvårdnadspersonalen 
varje arbetsvardag, i varje arbetspass, måste kunna ställa om, planera och 
utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren. Dessa insatser 
kanske inte alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad 
genomförandeplan.  
 
Utifrån den genomlysning som gjordes i vård- och omsorgsprojektet ”Ett 
gott liv var dag” konstaterades ett antal förbättringsområdena som mynnade 
ut i en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan.  
Ett av förbättringsområde var att se över likställigheten i beslut gentemot 
brukarna. På den nya samlokaliserade Ärendehandläggningsenheten pågår 
nu ett arbete kring att kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån 
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socialtjänstlagens intentioner. Fokus är likställighet samtidigt som den 
enskilde brukaren ska få sina individuella behov tillgodosedda utifrån en 
skälig levnadsnivå, dvs ”rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle”.  
 

Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
Ärendehandläggning. I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. I kap 3 § 5 står att läsa: Socialnämndens insatser för den enskilde 
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. I kap 4 
§ 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde 
ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

 
Ytterligare ett förbättringsområde var att utveckla arbetssätt för beställd och 
utförd tid och att ge biståndshandläggare och legitimerad personal en säker 
metod att beställa insatser av hemtjänsten utifrån ÄBIC. Det finns en 
intention att minska fokuseringen på tid och istället fokusera på behovet. 
Säkerställande av arbetssätt utifrån ÄBIC pågår kontinuerligt både inom 
ärendehandläggningen och verkställigheten, vilket innebär att den enskildes 
delaktighet bevakas i hela processen från ansökan till utförande.  
 
Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet 
vid utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avslås.  

 
Samverkan 
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan. 
 
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER 
  

   

  
Monica Svensson 
Stadsdelschef 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 
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Datum 

2019-02-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00095 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Valfrihet inom 

hemtjänsten” men anser att ett eventuellt införande av block- och nivåmodell 

behöver utredas efter att förutsättningar och konsekvenser för förenklat 

beslutsfattande, är slutredovisad.                

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres 

välbefinnande. Med valfrihet menas val av innehåll, alltså vad man får hjälp 

med. Ett sätt att värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten 

som blir beviljade är att införa ”block- och nivåsystemet”. Block- och 

nivåmodellens grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den 

hjälp brukaren själv vill ha inom en viss ram/nivå. Detta ökar, enligt 

motionärerna, medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten. 

Motionärerna vill därför att Borås Stad utreder möjligheten att införa en ny 

modell för biståndsbedömning av hemtjänst.  

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen ”Ökad valfrihet och 

mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre” och ger i samband med det 

yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar och 

konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. I detta uppdrag ingår även att utreda om det med 

traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka äldres delaktighet, 

valfrihet och självbestämmande ex genom tillämpning av en block- och 

nivåmodell. Därmed tillstyrker Vård- och äldrenämnden motionen ”Valfrihet 

inom hemtjänsten” med hänvisning till den utredning som nämnden gett 

förvaltningen i uppdrag att genomföra.           

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Valfrihet inom hemtjänsten. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-02-20. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av bostadshus med tillhörande tomtmark 

inom fastigheten Eskilsryd 2:1 på Brämhult/Hyberg 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer bostadshus med tillhörande tomtmark inom fastigheten 

Eskilsryd 2:1 till Per-Johan Strömbom för 3 600 000 kronor enligt upprättad 

överenskommelse 

 

 

 

Datum 

2021-03-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00167 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2021-02-16 Elisabeth Eickhoff   

  Mark- och exploateringschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00167 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av bostadshus med tillhörande tomtmark 

inom fastigheten Eskilsryd 2:1 på Brämhult/Hyberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer bostadshus med tillhörande tomtmark inom fastigheten 

Eskilsryd 2:1 till Per-Johan Strömbom för 3 600 000 kronor enligt upprättad 

överenskommelse 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad är ägare till en bostadsbyggnad som ligger på fastigheten Eskilsryd 

2:1 inom området Brämhult/Hyberg. Byggnaden är enligt fastighetsregistret 

byggt 1909 och är ett 2-planshus på cirka 250 m². Byggnaden bedöms vara väl 

underhållen och i gott skick, men är i behov av nya ytskikt och kök och badrum 

är av enkel standard.  

 

Byggnaden har varit uthyrd till Sociala omsorgsförvaltningen som haft 

lägerverksamhet för barn och ungdomar på fastigheten. Byggnaden har stått 

tom sedan 2020-03-01. Enligt verksamheternas redovisade lokalbehov för 

perioden 2021-2023 föreligger inget kommunalt verksamhetsbehov. 

 

Mestadels av marken runt om byggnaden arrenderas av ägaren till Eskilsryd 2:2. 

Dennes fastighet ligger alldeles i anslutning till byggnaden och ägaren till 

Eskilsryd 2:2 har nu fått erbjudande om att köpa byggnaden ihop med cirka 

3 500 m² tomtmark. Markområdet ska genom fastighetsreglering överföras till 

Eskilsryd 2:2, som efter åtgärden blir en lämplig fastighet för mindre 

jordbruksverksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering 

2. Fastighetskarta 

3. Översiktskarta 

4. LFN:s ”Beslut om försäljning av Eskilsryd 2:1”   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 













 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-06-09 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00129 2.6.3.1 
 

  

 

Beslut om försäljning av Eskilsryd 2:1 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
om utarrendering/försäljning av boningshus beläget på fastigheten Eskilsryd 
2:1 med adress Eskilsryd 6, 507 90 Borås. 
        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

På fastigheten ligger idag ett boningshus. Tidigare har Sociala 
omsorgsförvaltningen haft lägerverksamhet för barn och ungdomar på 
fastigheten. Byggnaden har stått tom sedan 2020-03-01.  
Byggnadens standard är bra och har eget vatten och avlopp.  
 
Byggnaden ligger på fastigheten Eskilsryd 2:1 som Borås Stad äger, en 
jordbrukare arrenderar ladugård och omkringliggande jordbruksmark.  
Jordbrukaren är intresserad av att även arrendera detta boningshus. 
Driftskostnaderna för 2019 var ca 240 tkr och intäkten var ca 480 tkr, dvs ett 
positivt resultat innan uppsägning, fr om 1/3 2020 upphörde hyresavtalet att 
gälla och intäkten uteblev. 
 
Enligt av verksamheterna redovisade lokalbehov för perioden 2021-2023 
föreligger inget verksamhetsbehov.               

Beslutsunderlag 

1. Bild 
2. Karta                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Makrillen 

11, vid Brodalsmotet 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget, som innebär att gällande 

tomtindelning för fastigheten Makrillen 11 upphävs. 

 

 

 

 

Datum 

2021-03-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00402 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2021-03-10 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00402 3.1.1.2 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Makrillen 

11, vid Brodalsmotet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget, som innebär att gällande 

tomtindelning för fastigheten Makrillen 11 upphävs.     

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning. Detta görs 

genom att upphäva gällande tomtindelning inom planområdet. Tanken är sedan 

att en livsmedelsbutik ska etableras i markplan och att ett parkeringsgarage 

anläggs ovanför i fler plan. 

Området ligger utmed riksväg 40, intill Brodalsmotet. Planområdets storlek är 

3112 m² och utgörs av fastigheten Makrillen 11 som ägs av Borås Stad. Borås 

kommuns Parkerings AB har ett arrende på fastigheten för markparkering. 

För området gäller stadsplan P322, som fick laga kraft 1966. För området anges 

handel med högsta byggnadshöjd om 16 meter. För området gäller även 

bestämmelser om tomtindelning, också den från 1966.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Inbjudan till samråd för ändring av detaljplan för Centrum, 

Makrillen 11 

2. Bilaga 2, Planbeskrivning, Centrum, Makrillen 11 

3. Bilaga 3, Plankarta, Centrum, Makrillen 11 

4. Bilaga 4, Undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

mailto:detaljplanering@boras.se
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SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2021-438 
BN2020-366  

 
Inbjudan till samråd för ändring av detaljplan för Centrum, 
Makrillen 11, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 mars – 24 mars.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning. Detta 
görs genom att upphäva gällande tomtindelning inom planområdet. 
Tanken är sedan att en livsmedelsbutik ska etableras i markplan och att 
ett parkeringsgarage anläggs ovanför i fler plan. 
 
Planområdet ligger utmed riksväg 40, intill Brodalsmotet. Planområdets 
storlek är 3112 m² och utgörs av fastigheten Makrillen 11 som ägs av Borås 
Stad. Borås Kommuns Parkerings AB har ett arrende på fastigheten.  
 
För området gäller stadsplan P322, som fick laga kraft 1966. För området 
anges handel med högsta byggnadshöjd om 16 meter. För området gäller 
även bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen antagen som 
Tomtindelning å kvarteret Makrillen i Borås, 1583K-BN946/1966. Den 
räknas som en del av gällande detaljplan, 1583K-P322. 
 
I dag används området till markparkering. 
  
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”. Om du inte kan läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta 
oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer inte att anordna ett samrådsmöte. Vill du prata om ändringen av detaljplanen, hör av dig till Felix 
Lorentzon. Se kontaktuppgifter nedan. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2020-366), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan samrådet är slut, kan du förlora rätten att 
överklaga detaljplanen.  
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2021-438 
BN2020-366  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-10  
  

mailto:felix.lorentzon@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se










































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till 

markanvisning för uppförande av skola alternativt 

förvärv av befintlig skola 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen avser inte att avyttra mark till Hemfosa för skolverksamhet och ger 

heller inte möjlighet att förvärva annan kommunal skola som kompensation för 

icke erhållet förhandsbesked på Hemfosas fastighet Hagtornen 10. Svarsbrev 

avges enligt upprättat förslag. 

 

 

 

Datum 

2021-03-31 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-31 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00767 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2021-02-11 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00767 3.1.2.2 

  

 

Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till 

markanvisning för uppförande av skola alternativt 

förvärv av befintlig skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avser inte att avyttra mark till Hemfosa för skolverksamhet och ger 

heller inte möjlighet att förvärva annan kommunal skola som kompensation för 

icke erhållet förhandsbesked på Hemfosas fastighet Hagtornen 10. Svarsbrev 

avges enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Hemfosa Fastigheter AB (Hemfosa) har sedan ett antal år planer för att 

utveckla sin verksamhet på och kring fastigheten Hagtornen 10 på Göta. 

Hemfosa ansökte den 3 juni 2019 om förhandsbesked på fastigheten 

Hagtornen 10 på Göta för att uppföra en ny byggnad för bl.a. fristående 

skolverksamhet. 

Kommunen har sedan tidigare informerat Hemfosa om att man inte beviljar 

planändring för området och den 31 oktober 2019 även meddelat att 

kommunen inte avser ge förhandsbesked för uppförande av byggnader på 

fastigheten Hagtornen 10 enligt ovan. Detta eftersom fastigheten berörs av 

stråk som Trafikverket reserverat för ny järnväg. 

Som en konsekvens av de beslut som kommunen meddelat vill Hemfosa att 

kommunen identifierar annan fastighet för skolverksamhet som kan avyttras till 

Hemfosa, företrädesvis Gässlösa 5:15. Hemfosa ser det även som en möjlighet 

att anvisad fastighet blir med kommunen som hyresgäst. Ytterligare ett 

alternativ för Hemfosa är förvärv av kommunal skolfastighet där skolan 

eventuellt står för investeringsbehov i form av expansion eller underhåll. 

Den just nu klart viktigaste enskilda frågan som är helt avgörande för Borås 

framtid är den nya järnvägen. Kommunens inställning är att ingenting får 

förhindra den för Borås bästa lokaliseringen av järnvägen.  

Kommunen avser inte att avyttra mark till Hemfosa för skolverksamhet och ger 

heller inte möjlighet att förvärva annan kommunal skola som kompensation för 

icke erhållet förhandsbesked på Hemfosas fastighet Hagtornen 10. Svarsbrev 

avges enligt upprättat förslag.                 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Svarsbrev 

2. Markanvisningsansökan   

Beslutet expedieras till 

1. Hemfosa Fastigheter AB, c/o Johan Ågren, Ängemarken 4, 413 20 Göteborg 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
BREV 

Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00767 3.1.2.2 
 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 
 

Hemfosa Fastigheter AB 
c/o Johan Ågren 
Ängemarken 4 
413 20 Göteborg 

 

Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till 

markanvisning för uppförande av skola alternativt 

förvärv av befintlig skola 

Bakgrund 

Ni ansökte den 3 juni 2019 om förhandsbesked på fastigheten Hagtornen 10 på 

Göta för att uppföra en ny byggnad för bl.a. fristående skolverksamhet. 

Kommunen har sedan tidigare informerat er om att den inte beviljar 

planändring för området och den 31 oktober 2019 även meddelat att 

kommunen inte avser ge förhandsbesked för uppförande av byggnader på 

fastigheten Hagtornen 10 enligt ovan. Detta eftersom fastigheten berörs av 

stråk som Trafikverket reserverat för ny järnväg. 

Er anmodan till Kommunen 

Som en konsekvens av de beslut som kommunen meddelat vill ni att 

kommunstyrelsen ger Mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att 

identifiera annan fastighet för skolverksamhet som kan avyttras till er, 

företrädelsevis Gässlösa 5:15. Ni ser det även som en möjlighet att anvisad 

fastighet blir med kommunen som hyresgäst. Ytterligare ett alternativ för er är 

förvärv av kommunal skolfastighet där skolan eventuellt står inför ett 

investeringsbehov i form av expansion och underhåll. 

Kommunens övervägande och svar 

Kommunen välkomnar och ser det som mycket positivt att ni satsar på Borås 

som just nu är inne i ett mycket expansivt skede. Den just nu klart viktigaste 

enskilda frågan som är helt avgörande för Borås framtid är den nya järnvägen. 

Kommunens inställning är att ingenting får förhindra den för Borås bästa 

lokaliseringen av järnvägen. Till dess att det är slutgiltigt bestämt vilka ytor i 

staden den kommer att behöva ta i anspråk kommer det att vara en besvärlig 

situation för alla parter, inklusive kommunen, som arbetar inom någon form av 

exploateringsverksamhet. 

 



Borås Stad 
Datum 

2021-01-13 
 Sida 
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Kommunen avser inte att avyttra mark till er för skolverksamhet och ger heller 

er inte möjlighet att förvärva annan kommunal skola som kompensation för 

icke erhållet förhandsbesked på er fastighet Hagtornen 10.  

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 
 
   Elisabeth Eickhoff 
   Mark- och exploateringschef 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Stöd till Borås näringsliv 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 

2021-06-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 

oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-

04-01 till 2021-06-30. 

 

 

 

 

Datum 

2021-03-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2021-03-11 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 

2021-06-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 

oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-

04-01 till 2021-06-30.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Den tredje vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 

kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 

stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020 och fram till sista mars 

2021. Därför föreslås generösare fakturavillkor gälla i ytterligare tre månader.           

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB 

Borås Kristna Skola om godkännande som huvudman 

för förskoleklass, grundskola och fritidshem 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från AB Borås Kristna Skola 
om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

 

 

Datum 

2021-03-15 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-20 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00165 3.5.4.0 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2021-03-08 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00165 3.5.4.0 

  

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB 

Borås Kristna Skola om godkännande som huvudman 

för förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från AB Borås Kristna Skola 
om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem.     

Ärendet i sin helhet 

AB Borås Kristna Skola har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås med start läsåret 2022/2023.  

Ansökan avser byte av huvudman för Borås Kristna skola och fritidshem från 

Stiftelsen Anden & Ordet till Aktiebolaget Borås Kristna Skola.  

Borås Stad har inga synpunkter på en befintlig fristående verksamhets byte av 

huvudman. 

 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Grundskolenämnden om ansökan från AB Borås Kristna 

Skola.  

2. Befolkningsprognos 2020 – 2029. 

3. Sammanställning elever Borås Stad 210215.  

 

4. Grundskolor i Borås Stad.  
 

5. Remissyttrande. 
 

  

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-24 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00024 3.3.4.0 
 

  

 

Remissyttrande om ansökan från AB Borås Kristna 

Skola som huvudman om godkännande av etablering 

av förskoleklass, grundskola och fritidshem 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om AB Borås Kristna Skola 

ansökan om av förskoleklass, grundskola och fritidshem.        

Ärendet i sin helhet 

AB Borås Kristna Skola har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås. Skolan ska heta Borås Kristna 

Skola och ansökan avser start läsåret 22/23. Ansökan avser i praktiken att 

Stiftelsen Anden & Ordet som idag är huvudman för Borås Kristna Skola, och 

som etablerades 1992, byter associationsform från stiftelse till aktiebolag. 

Grundskoleförvaltningen har inga synpunkter ur ett verksamhetsperspektiv på 

en fristående huvudmans associationsform.                

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från AB Borås Kristna Skola som huvudman om godkännande av 

etablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet eftersträvar en sammanhållen skola där elever med olika 
bakgrund möts. Vi menar att det är det viktigaste verktyget för att motverka 
skolsegregation och för att alla barn ska få en likvärdig chans. Vi är också 



Borås Stad 
  Sida 
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kritiska till konfessionella fristående skolor. Ärendet rör egentligen inte en 
nyetablering utan det faktum att huvudmannen för aktuell skola vill övergå från 
stiftelse till aktiebolag. 
 
Vänsterpartiet anser att aktiebolag med vinstsyfte inte hör hemma inom 
skattefinansierad vård, skola och omsorg. Därför är vi också i allmänhet kritiska 
till när stiftelser som verkar inom välfärden omvandlas till aktiebolag. Med 
anledning av detta verkar vi i riksdagen för en förändrad lagstiftning. Fram till 
sådan lagstiftning finns på plats menar vi att den aktuella huvudmannen inte ska 
behandlas annorlunda än andra. 
 
 
För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 
Stefan Lindborg och Maryam Osman 



Befolkningsprognos 2020 - Årlig ökning
Klass Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

F 6 2 -25 22 -96 74 -11 32 10 21 16

 1-3 7-9 39 70 -10 -1 -101 -51 -76 -64 -70 -67

 4-6 10-12 138 73 133 38 72 55 64 59 61 60

 7-9 13-15 139 130 63 141 72 107 89 98 94 96

318 248 208 82 117 100 108 104 106 105Summa



Huvudman Skola/ Skolenhet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot
Kommunal Aplaredskolan 33AD 9 8 10 15 4 14 12 72
Kommunal Asklandaskolan 34AA 38 40 40 40 37 39 41 275
Kommunal Bergdalskolan 32BE 48 48 70 48 70 48 46 378
Kommunal Björkhöjdskolan 32BS 59 58 55 172 Fylls på upp till åk 6 de kommande fyra åren.  Ca 40 elever per åk.
Kommunal Björkhöjdskolan 32BS B Start HT21 åk 7 93 st. Utökas 93 st åk 8 samt 93 st i åk 9 nästkommande 2 år.
Kommunal Bodaskolan 36BO A 44 42 44 62 41 45 45 323
Kommunal Bodaskolan 36BO B 158 161 161 480
Kommunal Borgstenaskolan 34BA 15 10 12 14 19 19 22 111
Enskild Borås kristna skola 00BK-GR 17 20 18 18 16 12 19 21 15 13 169
Kommunal Bredaredskolan 34BD 19 17 22 16 23 13 12 122
Kommunal Byttorpskolan 37BY 30 31 23 43 27 34 20 208
Kommunal Dalsjöskolan 4-9 33DS A 71 62 61 194
Kommunal Dalsjöskolan 4-9 33DS B 148 143 145 436
Kommunal Daltorpskolan 35DP B 176 153 193 522
Kommunal Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 35DK 34 29 21 19 24 20 32 179
Kommunal Dannikeskolan 33DE 10 11 15 9 8 10 8 71
Kommunal Ekarängskolan 41EK 52 50 50 50 48 48 48 346
Kommunal Engelbrektskolan 32ET A 61 60 45 73 70 65 67 441
Kommunal Engelbrektskolan 32ET B 121 118 95 334
Enskild Engelska Skolan, Gr 00ES-GR 88 59 94 90 82 90 503
Kommunal Erikslundskolan 39ER A 22 18 21 23 18 23 20 145
Kommunal Erikslundskolan 39ER B 74 96 74 244
Kommunal Fjärdingskolan 36FJ A 43 68 64 43 55 45 44 362
Kommunal Fristadskolan 7-9 34FD 129 128 122 379
Kommunal Gula skolan 34GS 37 39 42 34 25 46 37 260
Kommunal Gånghesterskolan 33GR 38 33 37 39 35 27 27 236
Kommunal Hestra Midgårdskolan 37HE 64 70 74 74 55 60 41 438
Kommunal Kerstinsgårdskolan 33KG 24 25 23 24 96
Kommunal Kinnarummaskolan 42KI 18 9 24 11 7 15 6 90
Kommunal Kristinebergskolan 35KR 62 65 68 66 63 68 67 459
Enskild Kunskapsskolan Gr 00KU-GR 59 60 107 101 101 111 539
Enskild Malmen, Gr 00MA-GR 60 60 62 59 57 56 62 63 44 42 565
Kommunal Myråsskolan 36MY 99 76 97 75 64 72 57 540
Kommunal Målsrydskolan 33MD 13 9 15 15 11 23 15 101
Kommunal Rångedalaskolan 33RA 15 14 16 5 1 51
Kommunal Sandaredskolan 38SA 62 64 61 66 66 73 59 451
Kommunal Sandgärdskolan 38SD 148 153 129 430
Kommunal Sandhultskolan 38ST 24 21 17 22 24 23 17 148

ÅrskursGrundskola



Kommunal Sjöboskolan 39SJ 54 51 58 43 40 40 46 332
Kommunal Sjömarkenskolan 38SN 78 68 50 49 71 47 56 419
Kommunal Sparsörskolan 34SP 38 41 44 47 42 37 47 296
Kommunal Svaneholmskolan 42SM 14 21 22 19 20 14 17 127
Kommunal Svedjeskolan 35SV 23 37 37 47 23 167
Kommunal Särlaskolan 37SÄ A 37 30 22 37 28 20 36 210
Kommunal Särlaskolan 37SÄ B 57 74 71 202
Kommunal Trandaredskolan F-6 41TR A 66 81 71 78 72 58 72 498
Kommunal Tummarpskolan 33TP 44 47 51 41 183
Kommunal Viskaforsskolan F-9 42VI A 43 35 50 47 47 49 26 297
Kommunal Viskaforsskolan F-9 42VI B 85 77 82 244
Kommunal Äsperedskolan 33ÄD 13 19 10 19 19 19 16 115

Totalsumma 1427 1425 1461 1390 1448 1363 1402 1371 1345 1328 13960



 

 

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(2) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00165 3.5.4.0 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
 

Skolinspektionen 

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se 

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB 

Borås Kristna Skola om godkännande som huvudman 

för förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

Dnr SI 2021:758 

Beslut 

Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från AB Borås Kristna Skola 
om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

Remissyttrande i sin helhet 

AB Borås Kristna Skola har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås med start läsåret 2022/2023.  

Ansökan avser byte av huvudman för Borås Kristna skola och fritidshem från 

Stiftelsen Anden & Ordet till Aktiebolaget Borås Kristna Skola.  

Borås Stad har inga synpunkter på en befintlig fristående verksamhets byte av 

huvudman. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Bilagor 

1. Befolkningsprognos 2020 – 2029. 

2. Sammanställning elever Borås Stad 210215.  

 

3. Grundskolor i Borås Stad. 
 

4. Yttrande från Grundskolenämnden över ansökan från AB Borås 

Kristna Skola. 

 

 



Grundskolor i Borås Stad 

Hela staden 

 

 

Centrum 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från 

Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som 

huvudman för grundskola 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad godkänner remissyttrande om Roya Foundations ansökan om 

etablering av fristående grundskola årskurs 7-9.           

 

 

 

 

Datum 

2021-03-22 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-23 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00152 3.5.4.0 Programområde 03 
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Borås Stads remissyttrande över ansökan från 

Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som 

huvudman för grundskola. 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad godkänner remissyttrande om Roya Foundations ansökan om 

etablering av fristående grundskola årskurs 7-9.           

Ärendet i sin helhet 

Roya Foundation har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera grundskola i 

Borås. Skolan ska heta RF-Skolan i Borås. Ansökan avser grundskola årskurs 7-

9 med 252 platser fullt utbyggd, 84 elever per årskurs. Planerad start är läsåret 

2022 och fullt utbyggd 2024. 

Lokalen för den planerade skolan är belägen i norra centrum i 

skärningspunkten mellan Norrby och Norrmalm. Lokalen har tillgängliga 

lokaler i tre plan som kan anpassas till skola.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i grundskola årskurs 7-9 

ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter elevökningen 

genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad nybyggnation av 

skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den prognostiserade 

elevökningen. Detta innebär att det finns risk för negativa ekonomiska 

konsekvenser för kommunen vid en etablering av RF-Skolan i Borås. 

Borås Stad ser i grunden positivt på konkurrens och har genom det aktiva 

obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i staden, 

såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stad strävar efter att kunna erbjuda skolplatser i närheten av elevernas 

bostadsområden, för att uppnå goda sociala förutsättningar med kamrater samt 

att undvika kostnader för skolskjuts. I det geografiska område där RF-Skolan 

avser att etableras finns det idag inte någon brist på skolplatser. Däremot finns 

det andra geografiska områden inom Borås Stad där det finns brist på 

skolplatser. 

Borås Stad anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska inriktningar totalt 

sett främjar elevers lärande. Om Roya Foundations etablering kan bidra till 

denna diversifiering, är det positivt.                
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Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Grundskolenämnden över ansökan från Stiftelsen Roya 

Foundation. 

2. Befolkningsprognos 2020 – 2029. 

3. Sammanställning elever i Borås Stad 210215. 

4. Grundskolor i Borås Stad. 

5. Remissyttrande 
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Remissyttrande om ansökan från Roya Foundation 

som huvudman om godkännande av etablering av 

fristående grundskola årskurs 7-9 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om Roya Foundations 

ansökan om etablering av fristående grundskola årskurs 7-9.        

Ärendet i sin helhet 

Roya Foundation har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera grundskola i 

Borås. Skolan ska heta RF-Skolan i Borås. Ansökan avser grundskola årskurs 7-

9 med 252 platser fullt utbyggd, 84 elever per årskurs. 

Lokalen för den planerade skolan är inte närmare angiven i ansökan, men 

fastighetsägaren Klövern finns nämnd och att den har tillgängliga lokaler i tre 

plan som kan anpassas till skola. Vidare sägs att fastigheten ligger i norra 

centrum i skärningspunkten mellan Norrby och Norrmalm. Fastigheten som 

avses kan vara Bergslenagatan 41, som vardagligt benämns Knallerian. 

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i grundskola årskurs 7-9 

ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter elevökningen 

genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad nybyggnation av 

skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den prognosticerade 

elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen måste ha en 

säkerhet i att kunna ordna skolgång för alla elever inom kommunen. Detta 

innebär att det finns risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen 

vid en etablering av RF-Skolan i Borås. 

Grundskolenämnden ser i grunden positivt på konkurrens och har genom det 

aktiva obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i 

staden, såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stad strävar efter att kunna erbjuda skolplatser i närheten av elevernas 

bostadsområden, för att uppnå goda sociala förutsättningar med kamrater samt 

att undvika kostnader för skolskjuts. I det geografiska område där RF-Skolan 

avser att etableras finns det idag inte någon brist på skolplatser. Däremot finns 

det andra geografiska områden inom Borås Stad där det finns brist på 

skolplatser. 
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Grundskolenämnden anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska 

inriktningar totalt sett främjar elevers lärande. Om Roya Foundations etablering 

kan bidra till denna diversifiering, är det positivt.                

Beslutsunderlag 

1. Remissyttrandet om Roya Foundations ansökan om etablering av fristående 

grundskola årskurs 7-9.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

Reservation från Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i Grundskolenämnden.  

Vänsterpartiet har en annan syn på fristående skolor än vad som framgår av 

Mitt-S förslag till svar på remissen. Med anledning av detta föreslår vi följande 

textändringar i det upprättade förslaget. 

 

Att anta det föreslagna yttrandet över remissen med följande textändringar: 

 

- Stycket ”Grundskolenämnden ser i … i egen regi.” stryks 

 

- Stycket ”Grundskolenämnden anser slutligen … är det positivt.” 

stryks 

 

- Följande stycke läggs till sist i det upprättade förslaget: 

”Grundskolenämnden värnar en sammanhållen skola där elever 

med olika bakgrund möts. Med anledning av detta anser 

nämnden att ansökan ska avstyrkas.”  

 

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 

Stefan Lindborg och Maryam Osman 

 



Befolkningsprognos 2020 - Årlig ökning
Klass Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

F 6 2 -25 22 -96 74 -11 32 10 21 16

 1-3 7-9 39 70 -10 -1 -101 -51 -76 -64 -70 -67

 4-6 10-12 138 73 133 38 72 55 64 59 61 60

 7-9 13-15 139 130 63 141 72 107 89 98 94 96

318 248 208 82 117 100 108 104 106 105Summa



Huvudman Skola/ Skolenhet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot
Kommunal Aplaredskolan 33AD 9 8 10 15 4 14 12 72
Kommunal Asklandaskolan 34AA 38 40 40 40 37 39 41 275
Kommunal Bergdalskolan 32BE 48 48 70 48 70 48 46 378
Kommunal Björkhöjdskolan 32BS 59 58 55 172 Fylls på upp till åk 6 de kommande fyra åren.  Ca 40 elever per åk.
Kommunal Björkhöjdskolan 32BS B Start HT21 åk 7 93 st. Utökas 93 st åk 8 samt 93 st i åk 9 nästkommande 2 år.
Kommunal Bodaskolan 36BO A 44 42 44 62 41 45 45 323
Kommunal Bodaskolan 36BO B 158 161 161 480
Kommunal Borgstenaskolan 34BA 15 10 12 14 19 19 22 111
Enskild Borås kristna skola 00BK-GR 17 20 18 18 16 12 19 21 15 13 169
Kommunal Bredaredskolan 34BD 19 17 22 16 23 13 12 122
Kommunal Byttorpskolan 37BY 30 31 23 43 27 34 20 208
Kommunal Dalsjöskolan 4-9 33DS A 71 62 61 194
Kommunal Dalsjöskolan 4-9 33DS B 148 143 145 436
Kommunal Daltorpskolan 35DP B 176 153 193 522
Kommunal Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 35DK 34 29 21 19 24 20 32 179
Kommunal Dannikeskolan 33DE 10 11 15 9 8 10 8 71
Kommunal Ekarängskolan 41EK 52 50 50 50 48 48 48 346
Kommunal Engelbrektskolan 32ET A 61 60 45 73 70 65 67 441
Kommunal Engelbrektskolan 32ET B 121 118 95 334
Enskild Engelska Skolan, Gr 00ES-GR 88 59 94 90 82 90 503
Kommunal Erikslundskolan 39ER A 22 18 21 23 18 23 20 145
Kommunal Erikslundskolan 39ER B 74 96 74 244
Kommunal Fjärdingskolan 36FJ A 43 68 64 43 55 45 44 362
Kommunal Fristadskolan 7-9 34FD 129 128 122 379
Kommunal Gula skolan 34GS 37 39 42 34 25 46 37 260
Kommunal Gånghesterskolan 33GR 38 33 37 39 35 27 27 236
Kommunal Hestra Midgårdskolan 37HE 64 70 74 74 55 60 41 438
Kommunal Kerstinsgårdskolan 33KG 24 25 23 24 96
Kommunal Kinnarummaskolan 42KI 18 9 24 11 7 15 6 90
Kommunal Kristinebergskolan 35KR 62 65 68 66 63 68 67 459
Enskild Kunskapsskolan Gr 00KU-GR 59 60 107 101 101 111 539
Enskild Malmen, Gr 00MA-GR 60 60 62 59 57 56 62 63 44 42 565
Kommunal Myråsskolan 36MY 99 76 97 75 64 72 57 540
Kommunal Målsrydskolan 33MD 13 9 15 15 11 23 15 101
Kommunal Rångedalaskolan 33RA 15 14 16 5 1 51
Kommunal Sandaredskolan 38SA 62 64 61 66 66 73 59 451
Kommunal Sandgärdskolan 38SD 148 153 129 430
Kommunal Sandhultskolan 38ST 24 21 17 22 24 23 17 148

ÅrskursGrundskola



Kommunal Sjöboskolan 39SJ 54 51 58 43 40 40 46 332
Kommunal Sjömarkenskolan 38SN 78 68 50 49 71 47 56 419
Kommunal Sparsörskolan 34SP 38 41 44 47 42 37 47 296
Kommunal Svaneholmskolan 42SM 14 21 22 19 20 14 17 127
Kommunal Svedjeskolan 35SV 23 37 37 47 23 167
Kommunal Särlaskolan 37SÄ A 37 30 22 37 28 20 36 210
Kommunal Särlaskolan 37SÄ B 57 74 71 202
Kommunal Trandaredskolan F-6 41TR A 66 81 71 78 72 58 72 498
Kommunal Tummarpskolan 33TP 44 47 51 41 183
Kommunal Viskaforsskolan F-9 42VI A 43 35 50 47 47 49 26 297
Kommunal Viskaforsskolan F-9 42VI B 85 77 82 244
Kommunal Äsperedskolan 33ÄD 13 19 10 19 19 19 16 115

Totalsumma 1427 1425 1461 1390 1448 1363 1402 1371 1345 1328 13960
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Borås Stads remissyttrande över ansökan från 

Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som 

huvudman för grundskola. 

Dnr: 2021:859 

Beslut 

Borås Stad godkänner remissyttrande om Roya Foundations ansökan om 

etablering av fristående grundskola årskurs 7-9. 

Ärendet i sin helhet 

Roya Foundation har ansökt hos Skolinspektionen om att etablera grundskola i 

Borås. Skolan ska heta RF-Skolan i Borås. Ansökan avser grundskola årskurs 7-

9 med 252 platser fullt utbyggd, 84 elever per årskurs. Planerad start är läsåret 

2022 och fullt utbyggd 2024. 

Lokalen för den planerade skolan är belägen i norra centrum i 

skärningspunkten mellan Norrby och Norrmalm. Lokalen har tillgängliga 

lokaler i tre plan som kan anpassas till skola.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i grundskola årskurs 7-9 

ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter elevökningen 

genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad nybyggnation av 

skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den prognostiserade 

elevökningen. Detta innebär att det finns risk för negativa ekonomiska 

konsekvenser för kommunen vid en etablering av RF-Skolan i Borås. 

Borås Stad ser i grunden positivt på konkurrens och har genom det aktiva 

obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i staden, 

såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stad strävar efter att kunna erbjuda skolplatser i närheten av elevernas 

bostadsområden, för att uppnå goda sociala förutsättningar med kamrater samt 

att undvika kostnader för skolskjuts. I det geografiska område där RF-Skolan 

avser att etableras finns det idag inte någon brist på skolplatser. Däremot finns 

det andra geografiska områden inom Borås Stad där det finns brist på 

skolplatser. 
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Borås Stad anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska inriktningar totalt 

sett främjar elevers lärande. Om Roya Foundations etablering kan bidra till 

denna diversifiering, är det positivt.                
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Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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4. Yttrande från Grundskolenämnden över ansökan från Stiftelsen Roya 

Foundation. 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 

Årsredovisning 2020  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av 

Kommunfullmäktige. Det bör inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om 

ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. Kommunfullmäktige skall 

också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 

ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter 

kommunbidrag, skall föras över till nästkommande år som ackumulerade 

resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring 

fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2020 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 

Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 

Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall 

dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda 

kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr 

överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under 

avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

 

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor 

omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, 

investeringar. 

 

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr 

av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs 

till handlingarna. 

 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 
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Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 

Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 

Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 

Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Året som passerat har präglats av den pågående covid-19 pandemin. Pandemin har drabbat oss alla, 
och det har varit tufft på många sätt. Men mitt i det svåra har vi också sett hur människor gått 
samman och hjälpts åt. 

I mars aktiverades den centrala krisledningsstaben som har lett och samordnat Borås Stads hantering 
av pandemin. Krisledningsnämndens ledamöter har ständigt tagit del av stabens arbete vilket skapat 
ett gott utbyte och en möjlighet att följa utvecklingen väl. Många har varit inblandade i hanteringen av 
pandemin och engagemanget har varit stort från våra förvaltningar och bolag. Borås Stads har fått 
beröm för ett väl fungerande krishanteringsarbete och det ska vi vara stolta över. 

Det ekonomiska resultatet för år 2020 blev 284 miljoner kronor. Att resultatet hamnar på den nivån 
beror dels på att kommunen sålt mark och tomträtter i större utsträckning än tidigare dels på de 
statsbidrag som tillkommit med anledning av pandemin. Det stabila resultatet ger oss förutsättningar 
för att möta de utmaningar som vi står inför och fortsätta utveckla Borås.

Under året har kommunen beslutat om åtgärder för att stärka och stötta verksamheter som har 
drabbats hårt av pandemin. En åtgärd som fick stort genomslag var satsningen på gymnasieluncher. 
Den innebar att elever fick hämta lunch utan kostnad hos de restauranger och caféer som ville vara 
med i satsningen, och finansieringen togs av Borås Stad. Genom gymnasieluncherna stöttade vi 
näringslivet samtidigt som vi såg till att elever som studerade på distans fick lunch.

Trots pandemin har Borås fortsatt att utvecklas, och fler invånare har tillkommit. En familjecentral har 
startats upp i centrala Borås, Vildmarkens förskola på Alideberg har blivit färdigställd, och tre 
grundskolor har blivit klara - Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola. 

Kraftsamling Sjöbo har avslutats. Ett projekt för att skapa aktivitet i stadsdelen och för att möjliggöra 
ett rikt kultur- och fritidsutbud. I projektet har man fokuserat på att ta tillvara det som finns på Sjöbo, 
och utveckla det med människor som lever och verkar där. De metoder och modeller som tagits fram 
i arbetet ska kunna användas i utveckling av andra områden. 

När Borås utvecklas ska alla delar av kommunen följa med. Under 2020 har arbetet med att ta fram 
strategier för utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, de så kallade serviceorterna, 
påbörjats. Strategierna blir vägledande i arbetet med att utveckla serviceorterna och de 
omkringliggande mindre orterna till hållbara och attraktiva områden. På serviceorterna ska funktioner 
som till exempel vårdcentral, butiker och bibliotek finnas till hands och det ska finnas goda 
möjligheter att resa kollektivt. 

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att göra skillnad måste vi alla hjälpas åt och arbeta på alla nivåer. 
Under 2020 har miljöarbetet i Borås Stad fortsatt. Bland annat genom Projektet Hållbar Landsbygd 
Sjuhärad som nu är avslutat. Projektets syfte har varit att synliggöra, utveckla och skapa 
förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Ett resultat från projektet är 
Smarta Kartan Sjuhärad, en digital karta som samlar verksamheter där du kan låna, hyra, ge och få i 
Sjuhärad. 

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare under det gångna året!
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Årsredovisningens syfte och mål 
Politiskt beslutsunderlag 
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte 
årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs 
vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall handlar det om att ge 
korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska ställningen och utvecklingen, i 
andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument med syftet att förmedla en viss bild 
över kommunens organisation och verksamhet. 
Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett 
politiskt beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet 
lättillgängligare samt analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i 
årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Årsredovisningen skall: 

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för 
fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning, 

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling, 
• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras och 
• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp. 

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför 
nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående 
krav. Nämndernas egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges 
Kommunfullmäktige som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den 
ekonomiska utvecklingen gör sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått 
tillsammans med de första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya 
slutsatser. 

Avstämning mot mål och resurser 
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva 
avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och 
analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer och 
effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna få information om 
hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som fastställts i 
budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer krav 
på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kostnader och 
intäkter m m som prestationer. 
 
Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av 
verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas 
problem och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 
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Samlad bild 
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt 
över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte 
bara den verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som bedrivs 
i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i 
redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av 
verksamheten i landets kommuner idag drivs under s k privaträttsliga former och att bilden av 
kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala företagen tas med eller inte. 
Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda 
måste därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska 
engagemang. 

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer dokumentet 
successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett 
mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa 
perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också 
av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen ställer. Verksamhetsmålen innebär ett arbete 
med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet och kvalitet med utgångspunkt från 
medborgarna och brukarna. En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i 
VISION 2025 följa verksamhetens utveckling via målområdesanalyser. 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas 
resultat för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och 
verksamhetsuppföljning skall nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till 
nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten eller i årsbokslutet hur de 
planerar använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem 
i årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och 
grundbudgetens styrka och säkerhet. 
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Året som gick i Borås 
2020 var ett år ingen kommer att glömma. Under vintern fick coronaviruset och sjukdomen covid-19 
fäste i landet. Det som startat med alarmerande men fjärran rapporter från en matmarknad i staden 
Wuhan i Kina, kröp snabbt närmare och fick fäste i Europa. Särskilt Italien drabbas tidigt och hårt. 
Världshälsoorganisationen WHO klassade den 11 mars utbrottet som en pandemi. Den 12 mars 
beslutade stadsdirektören Svante Stomberg att höja beredskapen i Borås Stad till så kallat orange läge. 
Det innebar att den centrala krisledningsstaben aktiverades. I skrivande stund har den sammanträtt 
cirka 200 gånger, och gör det fortfarande dagligen. Genom dess arbete har Borås Stads och de olika 
verksamheternas kamp mot pandemin samordnats. Den politiska krisledningsnämnden har inte varit 
aktiverad, men löpande hållits informerad och kunnat följa arbetet på nära håll. 

Året präglades i de flesta avseenden av pandemin. Många boråsare insjuknade, många avled under året 
som en följd av sjukdomen. De flesta av oss har tvingats leva mer eller mindre isolerade liv, äldre som 
levt ensamma har i många fall drabbats mycket hårt. Gymnasieungdomar har tvingats plugga på distans 
och missat mycket av det sociala liv som skolan innebär. Arbetslösheten ökade under året, inte minst 
bland unga. Antalet öppet arbetslösa ökade från februari till augusti med närmare 1 200 personer, men 
sjönk sedan åter. I december var 4 980 personer arbetslösa, 800 fler än i februari. 

Borås näringsliv har under året varit hårt drabbat av pandemin. Företag och mindre näringsidkare har i 
många fall haft stora svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Det har i synnerhet gällt handeln och 
restaurangbranschen, liksom kaféer, hotell och liknande. Borås Stad har vidtagit ett stort antal åtgärder 
för att underlätta för det lokala näringslivet. Det har gällt olika slags avgifter och taxor, snabbare 
betalning av fakturor och en företagsakut där näringsidkare kunnat få stöd och råd. Mycket 
uppmärksammad blev satsningen på lunchmat för Borås distanspluggande gymnasieelever, som kunde 
hämta ut en take away-lunch hos restauranger och kaféer som valde att medverka. Ett uppskattat stöd 
till såväl elever som till restaurangnäringen. 

Borås Stad skapade också under året en organisation för att kunna hantera logistiken kring 
skyddsutrustning. Ett resultat av det systematiska beredskapsarbetet är det lager med skyddsutrustning 
för tre månaders förbrukning som nu finns i kommunen. Flera företag i Sjuhärad ställde under året om 
sin produktion för att kunna bidra med skyddsutrustning till vård och omsorg, handsprit, skyddskläder, 
visir och annat. 

Trots allt höll den positiva befolkningsutvecklingen i sig. Vi blev 525 fler 2020 och antalet boråsare var 
vid årsskiftet därmed 113 714. Också i Västra Götaland som helhet ökade befolkningen, med 8 562 
personer till 1 734 443 personer. 

I februari drabbades Sjuhärad av besvärliga översvämningar, vägar stängdes av och många 
fastighetsägare jobbade hårt för att hindra vattnet att tränga in i hus och källare. Vintern var för övrigt 
rekordmild, och årsmedeltemperaturen i landet var den högsta sedan man började mäta den 1860. 

Ytterligare två samråd om dragningen av en framtida ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
genomfördes, båda digitala. Rekordmånga synpunkter lämnades till Trafikverket, som under sommaren 
också fick uppdraget att utreda billigare versioner av nya stambanor Göteborg-Stockholm. 

Kommunpolisen Nadim Ghazale utses av Borås TME till året Boråsambassadör, en orädd och 
samhällsengagerad debattör och brobyggare. Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser Borås till Årets 
studentstad. ”Orädda för utmaningar, utveckling i fokus och stolthet över studenterna” heter det i 
motiveringen. 

Idén om en park, ett grönt stråk, genom Borås, från Gässlösa via Norrby till Rya åsar blir del av ett nytt 
stadsbyggnadsprogram. Den tänkta, fem kilometer långa superparken kommer förutom att erbjuda 
gröna rum för rekreation, möten och vardagsliv också att kunna bromsa regnvatten vid skyfall, sänka 
temperaturen heta dagar och bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden. 

Kommunstyrelsen beslutade i september om målbilden för Socialt hållbart Borås, det vill säga Borås 
Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation och öka förutsättningarna för jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa. Tyngdpunkten i Borås Stad sociala hållbarhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv, 
mest där de behövs som bäst. Det handlar om att stärka vuxna i barns närhet, främja språkutveckling, 
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meningsfull fritid och förutsättningar att fullfölja studier. 
 
Under året jobbade många människor, i Borås Stad, på Borås TME och på många andra håll, för att 
förbereda jubileumsfirandet av Borås 400 år. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning 
Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans med 
samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är 
eliminerade. 

Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Resultat före skatt 443 89 380 -36 586 

Resultat i % av intäkter, skatter 
och bidrag 4,0 0,9 3,6 -0,4 6,2 

Verksamhetens nettokostnader 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125 

Soliditet, % 34 33 34 37 40 

Soliditet inkl. 
pensionsåtaganden inom 
linjen, % 

27 25 25 26 25 

Balansomslutning 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190 

Nettoinvesteringar 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843 

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6 

Långfristig låneskuld 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696 

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873 

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnader inte separat utan ingår i nettokostnader. 

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 10,4 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före 
eliminering av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 
2,2 mdkr. Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. 
Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 78 mnkr och bostadsbolagen 77 mnkr. 

Det sammanställda resultatet är 354 mnkr bättre än 2019. Resultatförbättringen kan främst kopplas till 
kommunen som redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än 2019, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, då resultatet 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. För 2020 syns även lägre kostnader för 
underhåll och renoveringar i flera bostadsbolag till följd av Coronapandemin. Resultatet stärks också av 
att AB Bostäder i Borås gör en reavinst vid försäljning av en fastighet. 

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 19,1 mdkr. Balansomslutningen ökar årligen i 
takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 1,2 mdkr. 
Investeringstakten är fortsatt hög, främst i bolagen, men på en lägre nivå än de senaste åren då Borås 
Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk nu är genomförd. 
 
Även om bolagen visar bättre resultat 2020 är det en liten andel av investeringarna som bolagen klarar 
att finansiera själva, utan det mesta lånefinansieras. Därmed fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2020-12-31 uppgick den till 8 mdkr. 
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Kommunens resultat och finansiella ställning 
Nyckeltal kommunen, mnkr 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat 284 99 318 198 118 

Resultat i % av intäkter, skatter 
och bidrag 4,2 1,5 5,1 3,3 2,0 

Verksamhetens nettokostnader 6 532 6 409 5 998 5 903 5 697 

Soliditet exkl internbanken, % 72 72 74 72 69 

Soliditet inkl pensionsåtaganden 
inom linjen, % 53 52 53 51 44 

Balansomslutning 7 482 7 062 6 723 6 455 6 414 

Nettoinvesteringar 419 620 821 495 314 

Självfinansieringsgrad 
investeringar, % 152 52 32 49 152 

Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0 

Antal anställda 10 296 10 173 10 172 9 926 9 930 

Folkmängd 113 714 113 179 112 178 111 026 109 880 

Skattesats, % 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31 

Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,1 miljarder kronor (mdkr). Det är en ökning 
med 2,5 % jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ökningen endast 1,9 % 
och beror främst på en högre nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och mark under 
2020 som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. Resultatet för Borås Stad blev hela 
284 mnkr och är 204 mnkr bättre än budget och klart över vårt finansiella mål som ligger i intervallet 2-
3% av skatter- och generella statsbidrag. År 2020 uppgick nivån till 4,2% och beror till stor del på 
förhöjd nivå för statsbidragen med anledning av Covid19. 

Investeringsnivån under året sjönk med ca 200 mnkr och beror främst på att objekt har blivit försenade 
och har då fått flyttas framåt i tid. Detta år har Coronapandemin påverkat genomförandegraden för 
investeringarna. Den långfristiga låneskulden för kommunen är fortsatt noll men utvecklingen med en 
förmodat högre investeringsnivå framåt ger ett krympande rörelsekapital som kan innebära att även 
kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver. 
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Den kommunala koncernen 
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2020-12-31. Koncernen utgörs av Borås 
Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i vilka Borås Stad har ekonomiska åtaganden 
överstigande 20 %. 

Bolagsformen är vald för att verksamheten antingen bedrivs på konkurrensutsatt marknad, kommersiell 
marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra skäl. Bolagens 
ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser med undantag för 
Inkubatorn i Borås AB som har en professionell styrelse, och BoråsBorås TME AB där hälften av 
ledamöterna utses av minoritetsägaren. 

 

Nämnderna 
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen. 
Sammanlagt omsattes under 2020 ca 8,1 mdkr inom dessa verksamheter. 

 
Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbostäder 
LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård. 

Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlevnaden 
av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till 
grund för ansvarsprövning. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 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. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser 
och kommunalförbund. 

Valnämnden 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och 
Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk 
omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I detta ansvar ingår 
ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader och längst till 
den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra 
skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den 
del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom 
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg. Ansvaret gäller med 
undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfullmäktiges beslut åvilar 
Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kommunfullmäktige har beslutat 
ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller annan nämnd. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare 
ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även 
för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i 
samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde 
för finska. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen 
enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala omsorgsnämnden för detta. Nämnden fullgör också 
kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning. Sociala 
omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar 
inkl. hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan 
lag och författning. 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre och 
personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har behov av 
bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet 
och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete, främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 

Kulturnämnden 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En stad 
som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv del i 
den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva 
biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive 
kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har 
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämnden 
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 
plan- och byggväsendet. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av 
annan nämnd. 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, broar och parker samt iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare. 
Nämnden ansvarar också för förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och 
fiske, samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och 
från daglig verksamhet, planering och samordning av skolskjutsar samt uppgifter enligt lag om 
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 
anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för den 
tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid ny- och 
ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. 

Servicenämnden 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och 
underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och 
underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service 
beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder (IT, 
redovisning, personal- och löneadministration) 

  

Uppdragsföretag 
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 
3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett så att ett 
betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell har nämnda kommunala 
entreprenader bedrivits inom Borås Stad 2020. Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 

Uppdragsföretag 2020 

Verksamhetsområde 
Bruttokostnad 

Uppdragsföretag
, tkr 

Andel 
uppdragsföretag 

Bruttokostnad 
totalt inkl 

uppdragsföretag,
 tkr 

Gruppbostad LSS 59 475 22,8 % 260 734 

LOV Hemtjänst 33 777 9,3 % 363 138 

Äldreboenden 89 285 12,3 % 724 138 

Boende IFO Vuxen 6 468 47,7 % 13 550 

LOV Daglig verksamhet 17 505 26,8 % 65 361 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 14(123) 

Bolagen 

 
Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. 
Förhållandet till kommunen regleras genom bolagsordning, specifikt ägardirektiv samt gemensamt 
ägardirektiv. 
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB har fått i uppdrag att främja en aktiv ägarstyrning av Borås Stads 
samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden. 
 
Förutom i ovanstående bolag och förbund har kommunen även ägarandelar och/eller ägarintresse i 
följande organisationer som inte räknas in i kommunkoncernen: 

• Inera AB 0,2 % 
• Kommentus-Gruppen AB 
• Kommuninvest Ekonomisk förening 1,5 % 
• PROTEKO 
• Blå Stjärnans Djursjukhus 
• Tolkförmedling Väst 

Stadshuskoncernen 

Borås Stadshus AB - moderbolaget 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs 
genom dess dotterbolag. 

Borås Energi och Miljö AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
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kommuninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsverksamhet. 

Borås Elnät AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av 
datakommunikation inom Borås Stad. 

Borås Djurpark AB 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed idka 
annan besöksstimulerande verksamhet. 

Borås Kommuns Parkerings AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda 
parkeringsmöjligheter. 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov 
samt utbildningslokaler. Bolaget ska kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 

BoråsBorås TME AB 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka 
för turism, möten och evenemang. Bolaget ägs till 9 % av Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 

Akademiplatsen AB 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande 
funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling. 

Inkubatorn i Borås AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 

Bostadsbolagen 

AB Bostäder i Borås 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad. 

Fristadbostäder AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
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bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd). 

AB Sandhultsbostäder 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared). 

AB Toarpshus 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike och Rångedala). 

Viskaforshem AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm). 

Förbunden 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet. Förbundet ska stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig 
tillväxtregion, stödja kommunerna i deras samverkan samt samverka med nationella organ liksom 
Västra Götalandsregionen. Borås Stads ägarandel är 55 %. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Koncernens förutsättningar 
I detta avsnitt beskrivs Borås samhällsutveckling utifrån ett omvärldsperspektiv med utgångspunkt i 
olika faktorer i samhällsekonomin som har påverkan på koncernen och som bedöms som viktiga för 
Borås utveckling. 

För kommunsektorn har det varit ett omtumlande år. Coronapandemin gav under våren en snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning i hela omvärlden och har framtvingat omställning av arbetssätt.  
Ekonomin har därefter vänt uppåt igen, men det är fortfarande mycket osäkert i vilken takt som 
förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kommer att tas igen. Ekonomin har, i 
alla fall på kort sikt, räddats av stora höjningar av statsbidragen samtidigt som kostnadsökningar har 
dämpats. Däremot finns risk för att förutsättningarna för att klara den kommande demografiska 
utmaningen har försämrats. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 
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konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas skatteunderlag. 
Trots att antalet arbetade timmar minskar under 2020 påverkas inte skatteunderlaget i förväntad 
omfattning. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning 
bidrar till detta. Under 2021 beräknas antalet arbetade timmar öka, samtidigt som permitteringslöner 
fasas ut och uppräkningen av inkomstrelaterade pensioner blir låg. Sammantaget beräknas detta ge en 
svagare utveckling av skatteunderlaget. 

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom 
en 10-milsradie. Med 113 714 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom 
centralorten finns det 20 tätorter i kommunen, de största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Borås fortsätter att växa och kommunen ökade under året med 535 personer och 
födelsenettot för året uppgick till +65 personer. Under året föddes 1 206 barn, vilket är 49 barn färre än 
under 2019. Antalet avlidna ökade under 2020 och uppgick till 1 141 personer jämfört med 1 014 
personer under föregående år. Under året har 5 594 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 139 
personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 455 personer. 

Borås visar ett stabilt näringslivsklimat och i Svenskt Näringslivs årliga rankning av de 15 största 
kommunerna hamnar Borås på en andraplats. I den totala sammanräkningen hamnar Borås på plats 99 
av 290 kommuner vilket är ett tapp på två placeringar från 2019. Företag och företagares skattning av 
Borås är positiv och det stärker bilden av Borås, vilket på sikt också fortsatt stärker samarbetet mellan 
kommun och näringsliv. 

En god ekonomi är viktig för koncernen och är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de 
sociala eller välfärdspolitiska mål som är syftet med koncerns verksamhet. En balanserad finansiell 
utveckling är en förutsättning för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. Med en 
positiv befolkningsutvecklingen kommer Borås att behöva göra fortsatt stora investeringar, bland annat 
inom infrastruktur, offentliga verksamhetslokaler och bostäder. I takt med att befolkningen ökar ställs 
förändrade krav på utökad kommunal service. Dessutom behövs anpassningar göra för att möta de 
demografiska förändringar som förväntas påverka de kommande årens skatteintäkter. Detta innebär att 
prioriteringar blir nödvändiga. 

De senaste årens investeringar har inneburit att koncernens låneskuld har ökat mycket och vid utgången 
av år 2020 uppgick låneskulden till 9,5 mdkr. En ökad låneskuld innebär en ökad känslighet för 
ränteförändringar och de stora investeringsvolymerna tar resurser från verksamheterna i anspråk i form 
av avskrivningar och räntekostnader. Det blir allt tuffare att uppnå de finansiella målen inom både 
kommunen och bolagen och det ställer högre krav på positiva resultat framöver. 

  

Finansverksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för finansverksamheten för hela Borås kommunkoncern, 
det vill säga både för verksamhet som bedrivs inom stadens förvaltningsorganisation och för bolag som 
staden äger. Riktlinjerna reglerar ramarna för den totala finansverksamheten. Kommunstyrelsen har 
sedan fastställt regler för finansverksamheten. 

Internbanken 
Finansverksamheten inom koncernen bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument "Riktlinjer 
för finansverksamheten - Borås kommunkoncern". Enligt dessa riktlinjer ska det under 
Kommunstyrelsen finnas en internbank som ska ha till syfte att bland annat se till att koncernen har en 
effektiv kapitalanvändning och kapitalanskaffning med betryggande god riskkontroll. Internbanken, 
som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar och samordnar all extern kapitalanskaffning, 
likviditetshantering och eventuella finansiella placeringar för kommunkoncernen. 

För de löpande likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt 
att samla upp och nettoredovisa de anslutna bolagens kapitalflöden. Det betyder att det är först när det 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 18(123) 

totala saldot i koncernkontosystemet blir negativt som det uppstår ett behov av extern finansiering. 
Den gemensamma upplåningen genom internbanken har dels till syfte att ge en låg finansieringskostnad 
och dels att säkerställa betalningsförmågan för kommunkoncernen både på kort och lång sikt. Från och 
med 2017 har internbanken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte 
bolagens befintliga räntederivat utan dessa får löpa till förfall. 

Internbankens resultat, mnkr 

  2020 2019   

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 121,7 110,5   

Räntekostnad internbankens upplåning -89,1 -80,9   

Internbankens administrativa omkostnader -1,7 -1,7   

Resultat Internbanken 30,9 27,9   
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen. 

Det positiva resultatet för internbanken är en följd av marknadsmässiga villkor för bolagen.  Det 
innebär att prissättningen ska spegla den skillnad i kostnad respektive bolag bedöms ha för att 
finansiera sig på egna meriter jämfört med kommunen och har sin grund i lagkrav på 
konkurrensneutralitet. Skillnaden i resultatet mellan år förklaras av förändringar i den marknadsmässiga 
prissättningen samt förändringar i lånevolym. 

Kreditbetyg 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsätter varje år stadens kreditvärdighet. Borås Stad 
har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom kortfristig upplåning i ett 
certifikatsprogram, dels genom långfristig upplåning i ett obligationsprogram. Under året har Borås 
Stad behållit sin rating på AA+, vilket medför att det för en extern långivare är förknippat med en låg 
risk att låna ut pengar till Borås Stad. Det ger staden goda förutsättningar till kapitalanskaffning med 
fördelaktiga lånevillkor. 

Likviditet 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska internbanken tillgodose 
verksamhetens behov av finansiering och trygga tillgången på kapital. Minst 100 % av närmsta 12 
månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och tillgänglig likviditet. Genom löpande 
likviditetsprognoser från bolagen avseende framtida kassaflöden planeras koncernens upplåning och 
tillgången på kapital säkerställs. Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra 
tillgången på likviditet. Den 31 december 2020 uppgick tecknade kreditlöften till 2,8 mdkr och 
kreditlöftena fördelas på fyra olika motparter. Därutöver finns också en kontokredit på 0,4 mdkr. 

Upp- och utlåning 
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning från de 
bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen består främst i 
emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest. 
Internbankens upp- och utlåning uppgick 2020 till följande: 
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Internbankens upp- och utlåning, mnkr 

  2020-12-31 2019-12-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 9 493,2 9 368,8 124,4 

Internbankens upplåning, intern -298,1 -73,7 -224,4 

Internbankens upplåning, extern * -9 195,1 -9 295,1 100,0 

* varav 195,1 mkr (få 195,1) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 

Internbankens utlåning ökade med knappt 125 mnkr, varav Borås Energi och Miljö AB ökade med 
knappt 70 mnkr, Viskaforshem AB med knappt 50 mnkr och IBAB-koncernen med knappt 35 mnkr 
samtidigt som Borås Kommuns Parkerings AB och AB Toarpshus minskade sin upplåning med drygt 
16 mnkr vardera. 

Av internbankens externa upplåning utgörs 3 mdkr av så kallade gröna lån. Det innebär att cirka en 
tredjedel av den totala upplåningen är gjord med Borås Energi och Miljö ABs gröna tillgångar som bas. 

Nyckeltal 

  2020 2019   

Genomsnittlig marknadsränta, 3 mån STIBOR, % -0,23 -0,03   

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % 0,00 -0,26   

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,02 1,14   

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,37 1,55   

Kapitalbindning per 31 december, år 5,17 5,95   

Räntebindning per 31 december, år 5,11 6,04   
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 

Under året har den genomsnittliga räntekostnaden för kommunkoncernens upplåning varit 1,02 % och 
den genomsnittliga räntan avseende utlåning till bolagen var 1,37 %. Enligt Kommunfullmäktiges 
riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras på marknadsmässiga villkor. Detta 
har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och EU:s konkurrenslagstiftning. 
Under året har varje bolag betalat ett individuellt satt marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar 
och andel konkurrensutsatt verksamhet. 

Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten innehåller ett intervall för genomsnittlig 
kapitalbindnings- och räntebindningstid mellan 1,5 år-3,5 år med ett riktvärde på 2,5 år. Vid utgången 
av 2020 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,42 år och den genomsnittliga 
räntebindningstiden var 2,34 år. 

Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 

Nyckeltal Mål Mandat Utfall Uppfylld  

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,42 JA  

Räntebindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,34 JA  

Räntejustering < 1-år 0 - 50 % 24 % JA  

Likviditet 12 m >100 % >100 % 185 % JA  

Riskhantering 
All finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker och dels i form 
av operativa risker. Risker är en naturlig del i en finansverksamhet. Internbankens målsättning är att 
minimera riskerna till en rimlig kostnad med utgångspunkt i uppsatta riskmandat. 
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Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade 
riskmandat för kapitalbindning. 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom, av Kommunstyrelsens beslutade 
mandat för, räntebindning. 

Prognostiserade kassaflöden hänförliga till lån som löper med rörlig ränta har säkrats genom att 
använda derivatinstrument för att minska högre marknadsräntors påverkan på resultatet. Syftet med 
säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och 
fixera räntekostnaderna. Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på 
grund av förändringar i basräntan Stibor 3m. Den del av ränterisken som har hanterats med 
ränteswappar har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 19,7 
mnkr (33,3 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,2% (1,0%). 

Motpartsrisk 

Motpartsrisk innebär risken för att den part som Borås Stad har ingått avtal med inte kan fullfölja de 
förpliktelser som avtalet innebär. Risken hanteras genom Kommunstyrelsens beslutade riskmandat för 
derivatinstrument. Det innebär att internbanken ska ha avtal med flera motparter och att motparterna 
har hög kreditvärdighet. 

Ränteswappar Nom belopp Värde Rating Nya derivat  

Swedbank 50 0,50 A+ JA  

Nordea bank 1 100 14,30 AA- JA  

Danske bank 880 13,30 A JA  

Skandinaviska enskilda banken 250 0,57 A+ JA  

Svenska Handelsbanken 560 6,01 AA- JA  

Royal Bank of Scotland 10 0,52 BBB NEJ  

Valutarisk 

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. I 
finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 31 december 
2020 inga valutarisker. 

Operativ risk 

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av intern 
kontroll, uppföljning och rapportering. 

Kommunens förutsättningar 

Den övergripande finansiella strategin 
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror på två 
faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
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snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering av 
tillgångarna och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen 
relation mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resultat, tillgångsökning och 
soliditet illustreras i nedanstående bild. 

 
 
Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga 
tillgångsökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat + avskrivningar) och 
resterande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som 
normalt finns, krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en 
acceptabel nivå. Ger inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av 
nettoinvesteringarna eller annan ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre 
lånefinansiering med ökad belastning i form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala 
investeringar normalt inte ger någon ekonomisk avkastning som kan användas för att betala dessa 
kostnadsökningar, leder detta så småningom till att det ekonomiska utrymmet för den egentliga 
verksamheten minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investeringar och en minskad 
kapitalanvändning reducerar istället resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade 
verksamhetskostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför att genom en kontrollerad 
tillväxt och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital som används i verksamheten. 

Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

  Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 Mål 

Årets resultat, mnkr 284 99 318  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,2 1,5 5,1 2-3 

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås 
del grunden till ”God ekonomisk hushållning”. Målet innebär ett resultat som är ca 135 mnkr. Detta 
resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela utgiften 
och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig aspekt tidigare år har varit 
pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte skall upptas i balansräkningen. 
För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt inneburit en årlig ökning. 
Utvecklingen nu är att skulden är på väg att plana ut eller minska när de årliga utbetalningarna ökar i 
högre takt. Under 2020 minskade pensionsskulden med 10 mnkr inklusive frivilliga återstående 
avsättningar i balansräkningen. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 832 mnkr avsatts för att möta 
ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till 
att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. 
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Soliditet 

  Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 Mål 

Soliditet, % 71,5 71,7 73,8  

Medel från den egna verksamheten, mnkr 637 321 262  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821  

Självfinansiering av investeringarna, % 152 52 32 80-100 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver 
självfinansieringen av investeringarna ligga över gällande soliditetsnivå. Under 2020 kunde alla 
investeringar finansieras med egna medel från verksamheten. Kombinationen ett högt resultat och 
relativt låg investeringsnivå är förklaringen. Den synliga soliditeten är i stort sett oförändrad under 
2020. Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 
72 % till 53 %. 

Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforskning i 
Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när 
kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på 
ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. 
Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de 
fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken 
exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via 
kommunen är därför ej medräknade. 

 
 

Resultat 

Resultat 

  2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 284 99 318 198 

Årets resultat/eget kapital, % 5,3 1,9 6,4 4,3 

Årets resultat/skatteintäkter, % 4,2 1,5 5,1 3,3 
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Resultaten under 2017-2020 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Under perioden har de 
finansiella målen uppfyllts tre av åren. För 2020 beror det höga resultatet till stor del på tillfälliga 
statsbidrag under coronapandemin. Den underliggande skatteutvecklingen har tidigare legat på en hög 
nivå men en nedgång kunde skönjas redan 2019. Pandemin har starkt påverkat år 2020 med en klar 
nedgång i skatteunderlaget men som väl kompenserats av generella statsbidrag. Osäkert läge framåt 
men år 2021 pekar hittills på en stark återhämtning. Realisationsvinster som normalt inte är 
budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stad resultat och för 2020 uppgick dessa till 90 mnkr. 

Andel av skatter och generella statsbidrag 

  2020 2019 2018 2017 

Nettokostnader, % 92,0 95,2 92,7 93,9 

Avskrivningar, % 4,4 4,1 3,7 3,6 

Finansnetto, % -0,6 -0,9 -1,5 -0,7 

 95,8 98,4 94,9 96,8 

 
 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad 
den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har 
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2017-2020 
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mestadels legat bättre än den finansiella målsättningen på 98 %. Finansnettot tar inte längre några 
skatteintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Borås Stad har än så länge ingen 
låneskuld inom den kommunala nämndverksamheten vilket innebär lägre finansiella kostnader och 
lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finansnettot i anspråk 95,8 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag vilket är klart bättre än det finansiella målet. 

Investeringsandel 

  2020 2019 2018 2017 

Nettoinvesteringar/nettokostnader, % 6,7 10,1 14,2 8,7 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 142 232 361 229 

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2020 uppgått till 419 (620) mnkr vilket är låga 6,7 (10,1) % av 
nettokostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror bl.a. på att planerade investeringsprojekt inte 
genomförts under coronopandemin. Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i 
genomsnitt legat på ca 600 mnkr. Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna 
uppgå till ca 700 mnkr årligen. 

Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla 
anläggningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller något 
högre än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 240 % 
av avskrivningarna. 

Finansiering av nettoinvesteringarna 

  2020 2019 2018 2017 

Överskott från verksamheten, mnkr 637 321 262 245 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821 495 

Självfinansieringsgrad, % 152 52 32 49 

  

 
Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 419 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den 
löpande verksamheten med netto 637 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 152 % vilket innebär 
att nettoinvesteringarna till fullo kunnat finansieras med egna medel från den löpande verksamheten. 
Värden under 100 % innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med andra medel ex. extern 
upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. Viktigt att framöver upprätthålla en rimlig balans om vi 
skall kunna hålla tillbaka en skuldsättning med en förmodat högre investeringsnivå. 
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Kapacitet 

Soliditet 

  2020 2019 2018 2017 

Soliditet, % 71,5 71,7 73,8 72,0 

Tillgångsförändring, mnkr 420 338 269 40 

Förändring av eget kapital, mnkr 284 99 318 198 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 68 29 100 100 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna 
som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under hela perioden legat på ca 72 % vilket är en 
relativt hög nivå. Under 2020 var soliditeten i stort sett oförändrad. Kommunens övergripande 
långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensionsskulden inkl. 
ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 53 %. 

Skuldsättningsgrad 

  2020 2019 2018 2017 

Total skuldsättningsgrad, % 28,5 28,3 26,2 28,0 

- varav kortfristiga skulder 20,5 20,6 17,4 19,0 

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0 

- varav avsättningar 8,1 7,7 8,8 9,4 

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har under perioden varit ganska konstant. 
Avsättningarna har minskat tack vare frivillig inlösen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. 
De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 
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Risk 

Likviditet 

  2020 2019 2018 2017 

Kassalikviditet, % 86 98 130 113 

Rörelsekapital, mnkr 6 169 515 388 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra 
omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder uppgår i bokslut 2020 till 86 (98) %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både kommunen och 
de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att utnyttja 
den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda resultat de senaste åren skapat egen 
likviditet. Denna är just nu externt ränteplacerad på marknaden och som pensionsinlösen. Tidigare 
utlånades stor del av den egna likviditeten till de kommunala bolagen men under rådande 
omständigheter om bolagen får avdragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg. 

Extern upplåning 

  2020 2019 2018 2017 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 

 
Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och andra har 
sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten visar sig på 
finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del än så länge ingen 
exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 
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Pensionsåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 160 160 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 420 405 452 488 

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen 
avräknat egen frivillig avsättning, mnkr 1 118 1 128 1 106 1 092 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 8 8 8 7 

Löneskatt på pensionsåtaganden, mnkr 414 412 417 423 

Total pensionsskuld, mnkr 2 121 2 114 2 137 2 169 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 18,7 18,7 19,0 19,5 

Soliditet inkl. samtliga 
pensionsåtaganden, % 52,7 51,7 53,3 50,8 

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i den 
direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden som 
intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2020 beräknas skulden till 1 118 (1 128). Skulden som finansieras 
genom årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen har för sjunde året i följd substantiellt 
minskat oräknat tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen 
2020 är 25 mnkr och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att 
skulden minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande 
inkl. särskild löneskatt uppgår till 2 121 (2 114) mnkr eller 18,7 tkr/invånare. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 53 %. 

 

Borgensåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Borgensåtagande, mnkr 603 543 469 456 

Borgensåtagande per invånare, tkr 5,3 4,8 4,2 4,1 

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Här finns bl.a. 
moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB:s externa lån på 195 mnkr. Andra större poster 
är Borås Arena 199 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen Skogslid 57 mnkr. 
Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 5,3 tkr de senaste 10 åren. I takt med att 
internbanken övertagit de kommunala bolagens direkta upplåning från långivarna har också 
borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska lånerisken kvarstår dock. 
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Kontroll 

Budgetavvikelse 

  2020 2019 2018 2017 

Kommunen, mnkr +114 -5 -87 +22 

Nämnder/förvaltningar, mnkr -43 -119 -67 +75 

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 3,7 4,8 6,8 3,6 

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. 
Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat efter 
finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. 
Kommunen som helhet har under perioden haft varierade budgetavvikelser. För 2020 redovisas en stor 
positiv budgetavvikelse på +114 mnkr efter finansnetto och beror främst på stora ekonomiska tillskott 
från staten i form av tillfälliga generella statsbidrag. 

Nämnderna redovisade under 2018 och för 2019 relativt stora negativa avvikelser jämfört med 
tilldelade kommunbidrag. Underskotten har främst stått att finna inom den sociala sektorn men även 
gymnasieverksamheten och lokalförsörjningsverksamheten har uppvisat negativa resultat. För 2020 
redovisas ett totalt nämndunderskott på -43 mnkr varav obudgeterade kostnader för sanering och 
rivning av Gässlösa avloppsreningsverk ingår med 34 mnkr. Skälet till ett förbättrat nämndresultat totalt 
kan delvis förklaras av coronapandemin genom att kommunala tjänster som ex. barnomsorg och 
hemtjänst inte utnyttjats i lika hög grad som ett normalår. Å andra sidan har intäktsfinansierade 
verksamheter som bad och idrottsanläggningar haft stora bortfall. 

Avslutande kommentarer 
Borås Stad kan för 2020 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +284 mnkr vilket är väl över vårt 
finansiella mål. Staden är medveten om att resultatet har kunnat hållas så högt bl.a. tack vare högre 
generella statsbidrag men även realisationsvinster från försäljning av mark- och fastigheter bidrar. Inom 
resultatet redovisar nämnderna glädjande nog ett klart bättre resultat än förra året. Utöver 
coronaeffekter har nämnderna på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an de effektivitetskrav som ålagts dem. 
Detta är ett bra utgångsläge och tillfredsställande i en period framöver med troligtvis snävare marginaler 
och demografiska utmaningar. 

Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid 
utgången av 2019 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2020 kommer Borås inte 
att sätta av något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är tillräcklig. 
Kommunfullmäktiges regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. 
Detta förhållande kommer att gälla under 2021. 

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 161 (1 185) mnkr kr exkl. löneskatt som finansieras 
med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att öka framöver 
i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar på 832 mnkr till 
pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den senaste inlösen genom 
försäkring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens 
balansräkning förutom reservering för indexering av inlösen på 42 mnkr innan överskottsfonden från 
försäkringen kan tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar av pensionsskulden har hållit nere 
de löpande årliga utbetalningarna av pensioner vilket var ett av syftena. Detta bidrar till att  
verksamheterna kan få ett större ekonomiskt utrymme. 

Kommunens kostnadsutveckling har legat på en lägre nivå under 2020. Nämndernas nettokostnader 
har ökat med 3,7 % att jämföras med 4,8 % under 2019. Inför 2021 är det viktigt att verksamheterna 
har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare i ett osäkert konjunkturläge. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,5 % per år 
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den kommande tre-års perioden. En stor osäkerhet måste läggas in när och i vilken takt coronavirusets 
effekter klingar av. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är något högre än tidigare 
prognoser under 2020 och kan utgöra rimliga förutsättningar för en bra verksamhet som kan hållas nära 
våra finansiella mål. 

Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utvecklingen 
hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och om 
kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta är ett 
tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och att inse 
vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskärningar. 
Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi, om än ansträngd, i ordning inför 
2021 vilket ger en stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska framgången är att 
budgeten till varje krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både centralt och på nämndnivå 
har det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. Detta gör ekonomin mindre känslig 
för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäktsminskningar kan då hanteras utan att stora 
ingrepp i verksamheten måste göras. 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en 
investeringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor 
tillgångsökning. Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 100 
personer årligen motsvarande 1 % de senaste 5 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på 
kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för Borås att 
se till att verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer än vad skatteintäkterna bär. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den rådande Coronapandemin har överskuggat det mesta under större delen av 2020. I början på mars 
aktiverades den centrala krisledningsstaben och genom dess arbete har Borås Stad och de olika 
verksamheternas kamp mot pandemin samordnats. Många har fått ställa om stora delar av sitt ordinarie 
arbete för att hantera de situationer och frågor som uppkommit i pandemins spår. Flera verksamheter 
inom idrott och kultur har varit tvungna att hålla stängt delar av året med intäktsbortfall som följd, men 
även till viss del kostnadsbesparingar för till exempel inställda evenemang. För andra verksamheter har 
pandemin inneburit lägre verksamhetsvolym, till exempel inom förskolan och hemtjänsten, vilket då 
givit lägre kostnader. De bolag som hanterar stora delar av stadens viktiga infrastruktur i form av 
vatten, värme och el var snabba med att ställa om för att minimera och hantera eventuell smitta och för 
dem har pandemin haft begränsad påverkan, både gällande verksamhet och ekonomi. Även övriga 
bolag har fått ställa om sina verksamheter i olika omfattning och för majoriteten av bolagen har den 
ekonomiska påverkan varit begränsad. Kommunen har erhållit stora statsbidrag för att hantera 
pandemin, som bidrar till ett budgetöverskott och ett starkt resultat för kommunen. För 2021 förväntas 
effekter av pandemin påverka verksamheterna åtminstone under första halvåret. 

Kommunen har bidragit till att sanera och återställa Gässlösa avloppsreningsverk efter avslutad 
verksamhet. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB. Totalt bidrar 
kommunen med 80 mnkr, varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut. 

Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp uppgår i bokslut 2020 till 52,6 mnkr. 
Kommunen har reserverat 75 % av detta motsvarande 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en 
eventuell kundförlust. En inledande medlingsförhandling kommer att ske under första halvåret 2021. 

AB Bostäder i Borås har en pågående tvist med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av 
Våglängdsgatan 19, och som sedan stämde bolaget under 2019. Ärendet ligger hos Borås Tingsrätt för 
beslut. Bolaget tog hela kostnaden i bokslutet 2019. 

Borås Energi och Miljö AB har gått till skiljedomstol gällande en tvist med den entreprenör som 
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uppförde kraftvärmeverket i EMC-projektet. Bolaget har ställt krav på att entreprenören ska byta ut 
isoleringen i kraftvärmeverket. Processen förväntas pågå åtminstone hela 2021. 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 1 229 (2 048) mnkr. 
Kommunen står för 419 mnkr och bolagen för 810 mnkr. Bland annat har AB Bostäder i Borås 
påbörjat nybyggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden samtidigt som planeringen fortgår för 
flera andra projekt. Borås Elnät AB har fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 
130 kilovoltsring runt Borås för en tryggad elnätsinfrastruktur. Andra stora pågående projekt, som varit 
uppe för Kommunfullmäktiges ställningstagande, är Viskaforshem AB:s uppförande av 13 småhus på 
Källsprångsvägen och byggnationen av ett trygghetsboende i centrala Viskafors samt Borås Energi och 
Miljö AB:s nyligen uppstartade projekt med ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall, som beräknas 
ta tre år att införa. 

Nedan redovisas slutförda projekt under året överstigande 30 mnkr. 

Större investeringsprojekt som är klara 2020, mnkr 

Projekt Godkänd utgift Utfall 2020 Totalt utfall 

Sjömarkenskolan ombyggnad 114 4,5 116,3 

Alidebergs förskola, Vildmarken 47,4 2,9 46,6 

Skjutbana för polishögskolan 32 0,2 30,1 

50 lägenheter Uppegården, Toarpshus 121  116,8 

Borås Event, Industribyggnader i Borås 48  44 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Styrning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra 
kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och annan statlig 
styrning. Vision och strategi ”Borås 2025” som bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är 
den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet och består av sju strategiska målområden. 

Budgetprocessen är central för kommunens styrning och Kommunstyrelsen bereder nämndernas 
förslag. I budget omsätts politiska prioriteringar till ramar för nämndernas verksamhet. Därefter 
fastställer Kommunfullmäktige kommunens budget. Det ska finnas en koppling mellan budget och 
årsredovisning. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. 
Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under 
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför genomförs 
månadsuppföljningar och tertialuppföljningar. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt 
från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus 
AB samt 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. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av 
stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, 
Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv eller uppdrag, beslut 
fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma 
ägardirektiv. 
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Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens 
årsredovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För 
kommunalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen. 

I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen 
om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Enligt av Kommunfullmäktige beslutade Regler för intern kontroll är det Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för att en god intern kontroll finns. Intern kontroll kan övergripande 
definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal 
samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har nämnderna och bolagens styrelser inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd och styrelse ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och 
anta regler och anvisningar för denna och ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås. 
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Uppföljning per verksamhetsområde 
Här presenteras kommunens större verksamheter utifrån ett fokus på viktiga händelser under 2020. 

Kultur och fritid 

 
 

Händelser under året 
Flera internationella konst- och modeutställningar har trots pandemin kunnat genomföras under året på 
Textilmuseet och Konstmuseet: 

Gianni Versace - retroperspective, 

Body Beautiful - Diversity on the catwalk, 

Patricia Piccinis skulpturer - Embrace the future 

Generation - En spegling av 1900-talets konstscen 

Familjeföreställningen Den oändliga historien på Stadsteatern. 

Utomhussatsningar på Borås museeum 

Borås Arena har under året uppgraderas med bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav. Dessutom har lounger och 
supportertorg förnyats. 

Boråshallen har förstärkts med en restaurang på läktaren för att förhöja upplevelsen bl.a. under Borås 
baskets matcher. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo som syftar till att lyfta stadsdelen har avslutas. Ambitionen är att resultatet 
från projektet skall bidra till att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
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Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Kultur    

Andel kulturaktiviteter för barn och 
unga, % 50 52 54 

Antal besökare Textilmuseet 34 089 66 346 49 076 

Antal elever Kulturskolan 6 618 5 601 5 545 

Fritid    

Bidragsberättigade ungdomar i föreningar 21 413 20 923 21 387 

Antal aktiviteter ungdomar 64 773 60 218 62 398 

Pojkar/flickor, % 59/41 57/43 57/43 

Utnyttjade timmar på Borås Arena 1 915 3 093 3 103 

Vård och omsorg 

 

Händelser under året 
Sociala omsorgsnämnden har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom 
bl.a. en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika 
rekommendationer på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa 
rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra 
roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. 

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap). 

Vård- och äldrenämnden har infört förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och 
digitalt stöd i hemmet. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. 
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Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Vård och äldre    

Antal personer med hemtjänst 3 042 3 149 3 123 

Försörjningsstöd    

Antal hushåll med försörjningsstöd 705 708 679 

Social omsorg    

Antal personer med LSS beslut 943 933 914 

Utbildning 

 

Händelser under året 
Coronapandemin har haft en genomgripande och stor påverkan på utbildningsnämndernas samtliga 
ansvarsområden och verksamheter. Men under året har även följande händelser inträffat: 

En ny familjecentral har startat i centrum. 

Daltorpskolan F-6 "Gässlösaskolan" har fått ett investeringsbeslut och om allt går enligt plan ska den 
stå klar 2023. 

En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Vuxenutbildningen har under året samlat sin verksamhet i centrum, vilket skapar de förutsättningar 
som krävs för att eleverna ska kunna kombinera kurser i sina individuella scheman. 

KAA= Kommunalt aktivitetsansvar 
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Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Liknande 
kommuner 

Förskola     

Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 5 841 6 007 6 118  

Barn per personal 5,0 5,1 5,3 5,0 

Grundskola     

Antal Boråselever i grundskola 12 346 12 172 11 786  

Antal elever per lärare 12,1 12,1 12,2 11,8 

Elever behöriga till gymnasieskola, % 84,4 79,9 80,0 80,5 

Gymnasium     

Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 341 4 287 4 407  

Elever per lärare i kommunal gymnskola 12,3 11,9 11,0 12,0 

Examen inom 3 år, komm. skolor, % 68,5 70,3 71,9 57,1 

Liknande kommuner: Uppgifter personaltäthet avser 2019. 
Personaltäthet grundskolan avser inlämnade uppgifter till SCB. 

Tekniska verksamheter 

 

Händelser under året 
Under året har flera stora byggprojekt färdigställts, exempelvis: Vildmarkens förskola, ombyggnation av 
Boråshallen etapp 1, anpassning av Daltorpskolan till 7-9, Almåsgymnasiets NO salar och Borås 
simarena etapp 1. 

En femårig plan för tillsynsarbete av sprinkler och övrigt brandskydd på våra LSS- och äldreboenden 
har tagits fram i samarbete med SÄRF. 

Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun 

Film om cykling i Borås 
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Projektering och beställning av sista etappen av Viskanpromenaden 

Kommunikationsprojekt vinter och fastighetsägaransvar 

Projekt Nybron - ansökan om vattenverksamhet till Mark-och miljödomstolen 

Utökat uppdrag att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar 
 

Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Riket 

Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 63,0 62,2 64,2 42,4 

Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 38 41 42 31 

Väghållning huvudgator (kr/m2) 49,14 55,57 52,10  

-därav vinterväghållning 19,26 23,78 25,91  

Beläggningsunderhåll (m2) 145 224 179 846 211 244  

Planterade ytor total (m2) 65 700 65 600 65 683  

Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 238 942 236 308 229 448  

Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds med följande text: 

”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där 
tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås 
utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni 
med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde 
inspiration till rekreation och upplevelser. Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det om är bäst för en hållbar utveckling." 

Indikatorer 
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje målområde 
finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator är kopplad till 
ett mätbart målvärde. 

I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksamhet i 
flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommunen i sin 
helhet. För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hänvisas till 
nämndernas respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna med uppgifter 
om måluppfyllelse, utfall 2018 och 2019, mål 2020 samt utfall 2020. 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)  6 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och 
högst 99,9 % av målvärdet)  14 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av 
målvärdet)  5 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2021 - 1 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 
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Uppdrag 
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda 
statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till 
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om uppdraget 
ska avslutas eller inte. 

Antal genomförda uppdrag  18 

Antal delvis genomförda uppdrag  28 

Antal ej genomförda uppdrag  6 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige  52 

Människor möts i Borås 
Visionens text kring målområdet: 

”Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya 
insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Personer som en hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde).  16 15 17 17 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder.  221 230 221 221 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål, %. 

 82 92 84 83 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det 
känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, %. 

 83 90 81 81 

Antal gästnätter i Borås.  124 774 221 000 225 846 216 616 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots en pågående pandemi som 
inneburit hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att den enskilde 
får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. En åtgärd som vidtagits i den egna 
verksamheten för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs högre andel 
tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med säkra att 
medarbetarna har de kompetenser som krävs som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån 
delegation. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre 
grupper knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse.  Analys av korta 
besök är genomförd och visar att ca 5 % av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa 
besök inte kan samplaneras med andra insatser kan det innebära försämrad kontinuitet. Att minska 
frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god 
kontinuitet. Vid sista kontinuitetsmätningen under året hade fyra av hemtjänstgrupperna ett resultat 
som var lägre än målvärdet på 15 personer. 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha 
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inflyttningsklara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och äldrenämnden har ett 
samarbetsprojekt med Viskaforshem där en öppen mötesplats planeras i samma lokaler som 
trygghetsbostäderna. Fristadbostäder planerar ett trygghetsboende med ett 30-tal lägenheter, som också 
har troligt inflyttning under 2022 och där är det gångavstånd till den öppna mötesplatsen på Skogslid. 
 
Utöver dessa trygghetsbostäder planerar AB Bostäder för att bygga trygghetsbostäder på Kyrkvägen i 
Brämhult och Toarpshus i Dalsjöfors. 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet är inte uppnått och har försämrats något mot föregående år. Personer som har hemtjänst ska 
ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och påverka hur insatser förläggs och 
utförs. Utbildning i social dokumentation har planerats löpande under året med utgångspunkt i IBIC 
(individens behov i centrum) och grundas på vikten av den enskildes delaktighet av dess vård och 
omsorg. Dock har utbildningen behövts pausats under pandemin. Utveckling har gjorts av uppdraget 
kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt och förväntas ge positivt resultat framöver. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett informativt och strukturerat 
sätt med enhetschef och medarbetare, även brukarens genomförandeplan utformas under samtalet på 
hur hjälp och stöd önskas att utföras. Uppföljningssamtal tillsammans med den äldre där planen 
revideras är också av vikt så att hjälpinsatserna utförs utifrån faktiskt behov. I juni månad fick 
hemtjänsten i uppdrag av nämnden att anpassa insatsplaneringen, både utifrån organisation och 
arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. Förändringsarbetet  kommer vara genomfört under våren 
2021. 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, %. 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats jämfört med föregående år. Vården och omsorgen ska 
vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommunens hemtjänst och hemsjukvård samt 
primär- och specialistvård ska samverka runt de mest sjuka äldre för att uppnå så god livskvalitet och 
trygghet som möjligt. Den enskilde ska ges möjligheter till delaktighet och kunna påverka hur insatser 
förläggs och utförs. Med delaktighet i utformningen av sina insatser ökar förutsättningarna för att 
känna sig trygg. Utveckling har gjorts av uppdraget kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat 
som tänkt och förväntas öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett strukturerat sätt av enhetschef 
och medarbetare. Även genomförandeplan utformas här utifrån den enskildes önskemål om hur hjälp 
och stöd ska utföras. 

Antal gästnätter i Borås. 
Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året innan är detta 
ca 100 000 färre belagda bäddar. 
Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. Det 
procentuella tappet i Borås ligger nära rikssnittet. Hotell har tvingats stänga och därmed har också den 
disponibla kapaciteten minskat. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast 
påverkades och eventuellt kommer att bli den som återhämtar sig sist. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska 
skapas på Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i samverkan med 
Tekniska nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2018  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att 
införa RAM-avtal för vård- och 
omsorgsboenden samt LSS-boenden. 
Utredningen ska vara färdig under första 
halvan av 2020. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska 
utredas. 

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska 
utredas.  Genomfört Fritids- och 

folkhälsonämnden 
2020  

Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

Förstudie ska genomföras när det gäller 
lokalisering av ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2020  

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

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i 
nära samverkan med Vård- och 
äldrenämnden utreda möjligheterna att inom 
ramen för vård och omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för personer inom 
LSS. 

 Delvis 
genomfört 

Sociala 
omsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
utredningen är 
genomförd 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att 
erbjuda anhörigstöd till barn och unga som 
tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet 

 Genomfört Vård- och äldrenämnden 2020 Avslutas Ett 
särskilt ärende 
angående 
ändrat 
reglemente tas 
fram och 
behandlas 
samtidigt som 
årsredovisninge
n. 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Visionens text kring målområdet: 

”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas 
till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan, %.  96 100 95,7 95,8 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
andel barn (%)  96 97 81 74 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram, %.  84 90 80 80 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.  223 222 220 222 

Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %.  89,1 100 87,2 87,3 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %.   100 95 95,2 

Andel elever med högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen.  92 95 91 93 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll 
med försörjningsstöd, %.  99 99 99 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil 
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters 
resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar 
med riktade insatser för att öka känslan av trygghet. 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen 
erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
 
Under 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. Utfallet för Borås Stad 
påverkas positivt av ett minskat tryck på förskoleplatser under våren 2020. Detta till följd av att fler 
vårdnadshavare än normalt valt att skjuta upp sin förskolestart, samt att Förskolenämnden med 
hänvisning till covid-19 tillfälligt under våren nekade barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller 
föräldralediga att lämna på förskolan. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 63 % av 
barnen plats på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på 
önskat placeringsdatum vänta i 24 dagar. För att fortsatt kunna erbjuda så många barn som möjligt plats 
på önskat placeringsdatum har förvaltningen under 2020 fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam 
planerings- och placeringsprocess. 
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Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov. 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 
Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 
Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter 
från 87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. I relation till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 
2017/2018 och 2018/2019, ses även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv 
utveckling för förvaltningen.   

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från 
föregående läsår men något under det satta målvärdet. Utfallet är i stort sett detsamma som för Riket 
och får anses som ett mycket gott slutresultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs 
via fjärr- och distansundervisning. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
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bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för 
att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets 
definition. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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

 Ej 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, 
tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda 
om åldern som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. 
Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av 
respektive nämnd. 

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 
2. 

Samordningsansvar för arbetet med att 
motverka psykisk ohälsa hos barn och unga 
ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

2020  

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

Företagande växer genom samverkan 
Visionens text kring målområdet: 

”Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra 
delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät 
(skala mellan 1 och 6). 

 3,5 3,7 3,46  

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI)  72 76 72 74 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 
Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda 
hur förvaltningen kan effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

2020 Avslutas 

Livskraftig stadskärna 
Visionens text kring målområdet: 

”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel 
och upplevelser.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel av ansökningarna om bygglov med 
fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 

 96 98 99 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB 
Bostäder  112 118 33 0 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 
Antalet bygglov och förhandsbesked var rekordhögt. Nämndens arbete med att förkorta 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att 
handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje 
vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare bygglovsärenden 
urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Andelen 
fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 96%, vilket är något 
lägre än föregående år mot bakgrund av ökat distansarbete. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden 
ökat jämfört med 2016-2019. 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 
Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med målvärdet. Bolaget 
planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år, bland annat 144 lägenheter på 
Regementsstaden samt Glesvingen som ska byggas om till studentbostäder. Den långsiktiga 
investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. En förutsättning för att dessa projekt ska hålla 
tidplanen är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden ska i samverkan med 
Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 
2015/16. 

 Delvis 
genomfört 

Borås kommuns 
Parkerings AB 

2015  
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Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 
presentera ett förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Konkretisera förslag på att förverkliga det 
som i översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

 Genomfört Samhällsbyggnads-
nämnden 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden.  Genomfört Tekniska nämnden 2020  

Kulturnämnden ska, i samarbete med 
Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska 
särskilt belysa hur man kan använda 
konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för att 
göra en promenad i parken till en kulturell 
upplevelse. 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Visionens text kring målområdet: 

”Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel hushåll och företag som har tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s, %.  85 80 82 74 

Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

 29 37 0 0 

Andel närproducerade livsmedel, %.  21 25 22  

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. 
Bredbandsstatistik för år 2020 publiceras, som varje år, sannolikt den tredje veckan i mars och avser då 
ett mätdatum som ligger runt den 15/10 föregående år. 
Som utfall för 2020 sätts då dagsläget 15/10 2019. 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 
Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett 
projekt med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera projekt för de 
kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för 
nyproduktion är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målet är inte uppnått och ligger i nivå med förra året. Pandemin som inneburit delvis nedstängda 
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enheter kan ha påverkat att målet inte blivit uppnått. Resultatet är kopplat till möjligheten för Borås 
Stad att teckna avtal med närproducenter vilket förväntas öka över tid med hjälp av 
distributionscentralen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen uppdras att ändra 
reglerna för Bidrag för lokal utveckling så att 
även Ortsråden kan söka medel därifrån. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter 
med närområde ska tas fram.  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2020  

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Visionens text kring målområdet: 

”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.” 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi.  Genomfört Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i de mindre 
tätorterna som vi har i Borås. 

 Ej 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt staden och 
samåkningsparkeringar ska utredas i 
samarbete med Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik och 
Trafikverket. Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och genomförandeplan. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 
Behovet finns 
beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudi
er (ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att 
resor med flyg minimeras. 

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

2020 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Visionens text kring målområdet: 

”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och 
god miljö.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel ekologiska livsmedel, %.  43 50 43 41 

Total energiproduktion från solenergi, mwh  663 300 230 210 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målet är inte uppfyllt och ligger på samma nivå som föregående år. Livsmedelsavtalet innehåller ett 
stort antal ekologiska produkter, men höga livsmedelskostnader och pandemin som inneburit delvis 
nedstängda enheter kan ha påverkat att målet inte uppfyllts. Det är ganska stora variationer på utfallet 
där förskolan ligger mycket nära (49,2%) och djurparken på 21,2%. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2018  

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att 
utreda vilka fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmed
el finns.  

Borås Stads mångåriga internationella 
arbete med kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete 
ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in 
och driva ett kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens förfogande 
och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag. 

 Genomfört Servicenämnden 2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och privatpersoner ska 
kunna köpa andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets ägardirektiv 
och fastställas på bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö 
AB 

2018  

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram 
en vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  
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Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  9,1 7,2 7,3 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten.  367,9 440 430,3 446,6 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag, %  35,9 43 40  

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret.  407 410 399 414 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron har ökat från 7,3 procent 2019 till 9,1 procent 2020. Pandemin och dess konsekvenser 
har varit en bidragande faktor i Borås Stad som i övriga landet. Sjukfrånvaron ökar i samtliga 
åldersintervall för både kvinnor och män. Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer 
oavsett kön. Nationellt finns forskning som visar en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper 
räknat som antal anställda per chef och sjukfrånvaro. I arbetsgrupper med många underställda per chef 
är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt. Det är svårare att förebygga ohälsa och 
svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk. Nationell statistik visar att 
det finns en större andel stora arbetsgrupper inom kvinnokodade verksamheter. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Målet 
måste alltid vara att minska inflödet i sjukskrivning. Det viktigaste är att arbeta aktivt för en god 
arbetsmiljö till alla medarbetare oavsett verksamhet, kön och ålder. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare var satt till att inte överstiga 440 årsarbeten. Utfallet 
vid årets slut blev 368 årsarbeten. Störst förändring uppvisar Förskoleförvaltningen som minskat med 
36 årsarbeten och därefter Sociala omsorgsförvaltningen som minskat med nästan 10 årsarbeten. 
Resultatet har sannolikt påverkats av pandemin i två riktningar. För vissa förvaltningar kan situationen 
bidragit till en större restriktivitet med att ta in extra personal med hänsyn till risk för smittspridning. 
För andra förvaltningar har pandemin istället medfört ett lägre behov av ersättare. Till exempel kan 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 
5 årsarbeten. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in 
timavlönade ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Friskvårdsbidraget är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oavsett 
förvaltningstillhörighet och sysselsättningsgrad. Målet har varit att öka nyttjandegraden och få fler 
medarbetare att välja en aktiv fritid. För 2020 var målet att få minst 40 procent av medarbetarna att 
nyttja bidraget. Utfallet blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, vilket är något färre än föregående år. Sannolikt har pandemin påverkat utfallet då nationella 
restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit begränsad verksamhet för många 
träningsanläggningar under stor del av året. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
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långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden 
är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon 
form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och 
metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. 
Målvärdet för år 2020, 410 hushåll utfallet blev 407 hushåll. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över 
hur upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning 
sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta 
fram en policy när det gäller inventarier som 
syftar till att i första hand använda det som 
Borås Stad redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens prissättning till 
nämnder och förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. 
En plan med tydlig struktur för hur detta 
arbete ska bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Behovet och kostnaden för att även erbjuda 
fria arbetsskor till de grupper som redan har 
fria arbetskläder ska utredas. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020  

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller 
inte upplåtas för spelreklam. 

 Ej 
genomfört 

Tekniska nämnden 2020 Tekniska 
nämnden tar 
hänsyn till detta i 
kommande avtal 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt 
i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 
Borås Stad arbetar utifrån kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning”. Detta innebär att 
det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att 
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analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 
verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en 
framgångsrik och politiskt accepterad princip som lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå 
att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del har de nya lagkraven inte inneburit några större 
förändringar mer än att de fokuserade finansiella målen tydligare lyfts fram. Kommunen har även tagit 
ett samlat grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt 
avsnitt. 

En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det 
gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 

De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad primärkommun idag förhåller sig till är årets 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt soliditet. 

Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. De finansiella 
målen uppnås med god marginal 2020 och kommunfullmäktiges indikatorer uppnås huvudsakligen helt 
eller delvis. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet 
vilket förstärker bilden av god ekonomisk hushållning. 

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera sådana riktlinjer i Borås Stad och som 
avses att gälla för hela kommunkoncernen. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen 

Nyckeltal kommunkoncernen 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Resultat före skatt, mnkr 443 89 380 -36 586 

Resultat i % av intäkter, skatter 
och bidrag 4,0 0,9 3,6 -0,4 6,2 

Verksamhetens nettokostnader, 
mnkr 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125 

Soliditet, % 34 33 34 37 40 

Soliditet inkl pensionsåtaganden 
inom linjen, % 27 25 25 26 25 

Balansomslutning, mnkr 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190 

Nettoinvesteringar, mnkr 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843 

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6 

Långfristig låneskuld, mnkr 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696 

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873 

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader. 

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. Enskilt 
före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 78 
mnkr och bostadsbolagen 77 mnkr. Det upprättas ingen gemensam koncernbudget utan jämförelse 
görs mot respektive budget, och den visar att kommunen gör en kraftig positiv avvikelse på 204 mnkr, 
och för bolagen överstiger totalt resultat före eliminering budget med 53 mnkr. Omsättningen för 
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kommunkoncernen uppgick till 10,4 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick 
kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 2,2 mdkr. 

Årets sammanställda resultat är 324 mnkr bättre än 2019. Främst beror resultatförbättringen på att 
kommunen redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än föregående år, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, vars resultat 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. I år har dessutom Borås Elnät AB och AB 
Bostäder i Borås erhållit engångsintäkter i form av en vitesintäkt respektive reavinst vid en 
fastighetsförsäljning. Flera bostadsbolag har haft lägre underhållskostnader då Coronapandemin 
medfört mindre utfört underhåll samt satt stopp för planerade badrumsrenoveringar. 

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 67 mnkr avseende 
2020 års resultat. 

Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur gav 
ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten var att 
stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den nedskrivning som 
bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövt 
göras sedan dess. 

Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning på 
19,1 mdkr och bolagens balansomslutning utgör 65 % av totalen. Enskilt största balansräkningar bland 
bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,2 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,7 mdkr och Borås Elnät AB 
1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 84 %, av den totala 
bolagsvolymen. 

Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 2020-12-
31 till 34 % (27 % inklusive pensionsåtaganden). Det höga resultatet och en lägre investeringsnivå gör 
att soliditeten stärks något. Utvecklingen av soliditeten är en viktig parameter för att avläsa koncernens 
långsiktiga kapacitet. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning samt hur resultatet 
utvecklas över tid. Det är av stor vikt att bolagen når soliditetsmålen i ägardirektiven, för annars riskerar 
kommunen såsom ägare att få skjuta till medel om bolagen får finansiella svårigheter. 

Årets investeringar uppgår till 1,2 mdkr, varav bolagen står för två tredjedelar. Bolagen finansierar stora 
delar av sina investeringar med lån, vilket medför att den långfristiga låneskulden fortsätter att växa och 
har ökat med 1 mdkr sedan 2019. Att självfinansieringsgraden, den del av investeringarna som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat, ligger på 95,2 % beror på att kommunen 
genererar ett högt resultat. 

Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar 
och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställning ur ett 
koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kommuns totala 
finansiella risker och utmaningar. 

Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av 
kommunerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser av 
kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett bra betyg, men man ser 
finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende investerings- och finansieringsbehov samt 
framtida kostnadsutveckling. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som sammantaget ger 
Borås Stad näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kommunens 
ekonomi som stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som stigande. Den 
finansiella styrningen anses vara stark. 

Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning i grunden god. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer och 
hantera riskerna med den ökade skuldsättningen. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen har Borås 
Energi och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Därtill 
finns stora investeringsbehov framöver inom såväl kommunen som hos övriga bolag. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att behålla en 
god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar med fler barn och 
unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på 
finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag. 

Kommunen 

Budgetavvikelse, mnkr 

  Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnader -6 344 -6 327 17 

Avskrivningar -285 -296 -11 

Verksamhetens nettokostnader -6 629 -6 623 6 

Skatter- och generella statsbidrag 6 679 6 779 100 

Finansnetto 30 38 8 

Resultat före realisationsvinster 80 194 114 

Realisationsvinster 0 90 90 

Årets resultat 80 284 204 

Årets resultat blev 284 mnkr, vilket är hela 204 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en så stor positiv avvikelse är att de generella 
statsbidragen under coronapandemin varit stora samtidigt som skatteutfallet inte blev så illa som 
befarades i början på pandemin. Netto lämnar skatter- och generella statsbidrag ett överskott med 100 
mnkr jämfört med budget. Obudgeterade realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har 
bidragit till resultatet med 90 mnkr och kommunen har fått tillfälliga sjuklöneersättningar under 
pandemin med 73 mnkr. 

Nämndernas nettokostnadsutveckling har under året legat på 3,7 (4,8)%. Nämndernas resultat 
förbättrades kraftigt jämfört med 2019 med ett resultat på -43 (-119) mnkr jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. Även här påverkar coronapandemin där vissa verksamheter inte kunnat bedrivas på 
samma sätt som under ett normalår. 
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Balanskravsresultatet 

Balanskravsutredning 
Kommunens resultat på sista raden blev +284 mnkr vilket är 204 mnkr bättre än budgeterat. 
Balanskravsutredningen för 2020 får följande utseende: 

  mnkr 

Årets resultat enligt resultaträkningen 283,9 

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning -72,6 

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk 
hushållning  

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -7,5 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 6,8 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 210,6 

Reservering av medel till RUR  

Användning av medel från RUR  

Balanskravsresultat 210,6 

Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar:  

Sociala investeringar 2,0 

Byggbonus 1,1 

Marketplace och E-handelsstaden 4,5 

Organisationshälsa 5,6 

Resultat efter synnerliga skäl m.m. 223,8 

  

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts. Posterna under rubriken "Intern hantering inom 
kommunen" avser i tidigare bokslut gjorda öronmärkningar som nu genomförs och därmed 
tillgodogörs och påverkar sista raden i Balanskravsutredningen. 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalredovisning 2020 
2020 är ett annorlunda år på många sätt. Ett år som krävt nytänkande, omställning och som fört med 
sig stora påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Året har för många inneburit nya eller 
förändrade arbetsuppgifter. Vissa medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. 
Digitaliseringen tog fart och distansarbete blev en nödvändig åtgärd för de som kunnat arbeta hemifrån. 
Vad ett år med pandemi får för konsekvenser på lång sikt är svårt att sia om i nuläget. Tveklöst är att 
det ställer stora krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete. De utmaningar som finns för att klara framtida 
kompetensförsörjningsbehov tar heller inte paus. 

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas i sin helhet 
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige. 
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Personalstrategiskt perspektiv 
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer under det här året med pandemin och allt vad 
den fört med sig. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån både ett främjande, 
förebyggande och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. Projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal fortsätter sitt 
långsiktiga arbete. 

De stora pensionsavgångarna och de demografiska förändringarna ställer fortsatt stora krav för att 
Borås Stad ska kunna klara det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Ett gemensamt och 
strukturerat sätt för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete har införts under 2020. 

Under året har Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. 

Medarbetare 

Anställda 
Inom koncernen fanns totalt 11 163 medarbetare anställda 2020. Övervägande delen av de anställda i 
förvaltningarna är kvinnor medan det är det omvända inom bolagen. 

 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2020 har 96 personer inom förvaltningarna fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019. 

Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 31 procent år 2019 till årets 32 procent. Männen 
ökar från 33 till 34,1 procent och kvinnorna från 30,3 till 31,4 procent. Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent är den personalgrupp som ökat mest från 15 till 27,5 procent. Drygt 70 
procent av medarbetarna bland vårdbiträden samt städ, tvätt och renhållningsarbete har utländsk 
bakgrund. Chefer med utländsk bakgrund har minskat från 14,8 till 14,2 procent. I förvaltningarnas 
ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund. Om kommunens medarbetare med utländsk 
bakgrund avspeglade Borås befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk 
bakgrund skulle den utgöra 34,7 procent. 
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Hel- och deltidsanställda 
97,8 procent av de tillsvidareanställda har heltidsanställning inom förvaltningarna. Inom de kommunala 
bolagen varierar andel tillsvidareanställda med heltidsanställning. Totalt har Borås Djurpark AB lägst 
andel där 82 procent av kvinnorna och 93 procent av männen har heltid. Den största skillnaden sett till 
kön återfinns hos Fristadbostäder AB. Där har samtliga män men endast 60 procent av kvinnorna 
heltidsanställning. På Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, Akademiplatsen i Borås AB 
och Viskaforshem AB är samtliga anställda på heltid. 

Personalomsättning 
En positiv personalomsättning[1] är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar 
och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 

Personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två exempel. 
Flertalet bolag visar liksom kommunens förvaltningar en lägre personalomsättning jämfört med 
föregående år. 

 
Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan 
arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal 
tillsvidareanställda under året. 

Timavlönade 
416 årsarbeten har utförts av timavlönade inom förvaltningarna varav 368 anställda enligt avtalet 
allmänna bestämmelser (AB) och 48 utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) 
eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Det är framför allt inom vård- och 
omsorg och inom det pedagogiska området som de flesta timavlönade anställda enligt AB finns. 

Lön 

Lönestatistik 
Vid lönekartläggningen 2020 var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent inom 
förvaltningarna. Mellan de kommunala bolagen varierar medianlönerna då både antal anställda och 
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verksamheter skiljer sig mycket åt. I diagrammet har endast medianlön för de kommunala bolag som 
har minst nio anställda tagits med. 

 

Arbetsmiljö 

Hälsa 
Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 
Andelen långtidsfriska medarbetare för tvåårsperioden 2019-2020 är på 14,4 procent, en minskning från 
17,9 procent från föregående år. Detta är ett förväntat utfall utifrån det läge som råder med Covid-19, 
men pandemin har påverkat förvaltningarna på olika sätt. Andelen helårsfriska kvinnor ökar vid sju 
förvaltningar under året och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt är det sju förvaltningar som höjer 
sin andel helårsfriska medarbetare. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 
procent för 2019. Borås Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 
procent. 
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Sjukfrånvaron har också påverkats på olika sätt under pandemin. Borås Stad ökar totalt men det finns 
skillnader mellan både förvaltningar och bolag, där några har ökade siffror medan andra ligger kvar eller 
till och med har lägre siffror än förra året. Generellt ligger bolagen något lägre än staden som helhet. 
Undantaget är Borås Djurpark, de gör dock ett bra resultat jämfört med föregående år och visar på den 
största minskningen. 
 
Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till nästan 300 
medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än nio 
medarbetare. 

Värdet av god hälsa 
I resonemanget kring värdet av friska medarbetare behöver man ha med sig att den kostnad som består 
av sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Under 2020 har 
ett arbete med ett arbetshälsoekonomiskt verktyg testats inom projektet Frisk organisation. Det handlar 
om att skapa förståelse för ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten. 
 
I den Personalekonomiska redovisningen finns beräkningar på vad sjukfrånvaron kan kosta och 
resonemang kring vad det betyder för verksamheten i stort ifråga om kvalitetstörningar. 
 
Friskvårdsbidraget 
Sedan 2019 är detta en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få 
fler medarbetare att välja en aktiv fritid. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet 
och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
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Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 anmälningar 
jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av person”. 
Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 förra året. Bland tillbuden är 
”hotsituation” den vanligaste orsaken på drygt 50 procent. 

Jämställdhet och likabehandling 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
 
I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. En modul i den centrala 
arbetsmiljöutbildningen har inriktningen jämställdhet och mänskliga rättigheter. SAM-modulen i 
Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat HBTQIA, kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier. 
 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen och för att 
upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning. Syftet med den är att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män. 

Företagshälsovård 
Under 2020 har ett nytt samarbete inletts med Avonova som leverantör av företagshälsovård, där även 
flertalet bolag har hängavtal. Avonovas uppdrag är att bistå som expertresurs i det rehabiliterande, 
förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Att den procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de kommunala 
välfärdstjänsterna (främst gruppen 80 år och äldre, men även barn i grund- och gymnasieskolålder) än 
gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 
Konkurrensen om arbetskraften är redan hård och kommer med all sannolikhet att bli hårdare under de 
närmsta åren. 
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Ett exempel är att 
ett gemensamt och strukturerat sätt för förvaltningarna att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 
har tagits fram och införts under 2020. 
 
Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets 
innovativa kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. 

Centrala utbildningar och kurser 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2020 
genomfördes utbildningar i bland annat direktupphandling, att leda utan att vara chef och medieträning. 

Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
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Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över 
tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads 
interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, ingår i programmet. Den omfattar nio dagar 
och är obligatorisk för samtliga chefer. Under 2020 har det, till följd av de restriktioner som gällt, varit 
nödvändigt att förändra utbildningsutbudet. Vissa utbildningar har helt ställts in medan andra har 
kunnat genomföras digitalt. 
 
Framtidens chef 
Under 2020 deltog fyra personer i det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet syftar till att förbereda de utvalda kandidaterna inför en ny roll som chef. Till följd av 
pandemin kommer deltagarna att slutföra programmet under 2021. 

Fritidsstudier 
63 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för 
kompletterande utbildning för lärarbehörighet för yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 
medarbetare har enligt KAL-beslut utbildats i bland annat juridik, matematik och specialpedagogik. 

Förväntad utveckling 
Koncernens resultat blev 443 mnkr vilket är 324 mnkr bättre än föregående år. Förklaringen till 
förbättringen är att kommunen 2020 erhållit stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin 
samt haft höga realisationsvinster. Stadshuskoncernen och bostadsbolagen visar också ett bättre resultat 
jämfört med föregående år och det beror dels på att resultatet under 2019 påverkades av stora 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. Dessutom har det under 2020 erhållits vitesintäkter och 
reavinst i samband med fastighetsförsäljning. 

Den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn är osäker, långsiktiga utmaningar kvarstår och 
pandemins utveckling påverkar hur framtiden kommer att se ut. Koncernen har ställt om och anpassat 
verksamheter för att hantera situationen. Samtidigt finns tidigare kända utmaningar kvar att möta, 
såsom den demografiska utvecklingen med framtida kompetensförsörjningsbehov och risken för 
återkommande pandemier. Koncernen har en utmaning i att effektivisera verksamheter och samtidigt 
komma ikapp med det som inte genomförts med anledning av pandemin. 

Befolkningsutvecklingen i Borås har varit positiv under de senaste åren och förväntas vara så även de 
kommande åren. Borås hade vid senaste årsskiftet 113 714 invånare, vilket var en ökning med 535 
personer. Det är inte bara befolkningstillväxten i sig som är intressant utan även fördelningen av den i 
olika åldersgrupper. Det som vi förväntar oss är en ökning i samtliga grupper, men tillväxten är högre 
för gruppen 0-19 år samt gruppen 65 år och äldre. Detta påverkar den framtida demografiska 
försörjningskvoten, det förväntas vara lägre andel av befolkningen som är i arbetsför ålder och en 
högre andel som efterfrågar olika välfärdstjänster. En konsekvens av den demografiska utvecklingen är 
att de framtida behoven av kompetens ökar och det är därmed viktigt att koncernen arbetar med 
strategier för att locka och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen över tid. 

Koncernens investeringar har ökat de senaste åren och i takt med detta har även låneskulden ökat. 
Låneskulden per invånare är vid utgången av 2020 ca 83 000 kronor per invånare och innebär en 
ökning av skulden per invånare med ca 70 % under de senaste fem åren. Det finns ett fortsatt stort 
behov av ny- och reinvesteringar, inom både kommunen och bolagen i form av verksamhetslokaler och 
investeringar i infrastruktur, som ytterligare kommer få en effekt i en ökad låneskuld. Då en hög 
investeringsnivå påverkar resurserna till löpande drift i verksamheterna är det viktigt med en ständig 
avvägning mellan önskvärd resultatnivå och planerade investeringar. Koncernens finansiella situation 
påverkas och det kommer att ställa högre krav på ekonomiska resultat för att ha en hållbar tillväxt i 
koncernen för att möta kommande investeringar. I och med en ökad låneskuld blir koncernen mer 
känslig och behöver ha en beredskap för till exempel kommande räntehöjningar. 

När Kommunfullmäktige i november 2020 antog Budgeten för kommunen 2021 var det i ett 
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ekonomiskt osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Inte minst hur länge 
Coronapandemin skulle hålla greppet över den ekonomiska utvecklingen. Skatteunderlagsutvecklingen 
som bedömdes då och extra tillskott i form av ökade generella statsbidrag kunde ge ett budgeterat 
resultat på 80 mnkr och ett utrymme för kostnaderna på 3,2 %. För åren 2022-2023 medgavs ett 
kostnadsutrymme på endast 2,4 % om resultatnivån ska kunna ligga på 80 mnkr även de åren. 

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. 
Bedömningen om den ekonomiska återhämtningen har reviderats uppåt med ett klart bättre utfall för 
skatteunderlaget jämfört med läget när KF beslutade om budgeten. 

Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den 
underliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,5 % i genomsnitt per år de 
närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då följande 
möjliga utveckling. Framskrivningen bygger på att vi bör närma oss våra finansiella mål med ett resultat 
som är lägst 2 % av skatter och generella statsbidrag. Detta klaras av sammantaget åren 2021 och 2022 
men inte 2023 allt annat oförändrat. Framskrivningen utgår i det här läget med oförändrade statsbidrag. 
I regeringens budgetpropositioner har det oftast funnits tillskott till de generella statsbidragen. Om så 
blir fallet framöver förbättras de ekonomiska utsikterna ytterligare. 

Framskrivning 

  2021 2022 2023 

Nettokostnadsökning, % 3,8 3,0 2,8 

Resultat/skatteintäkter, % 2,2 1,8 1,2 

Resultat mnkr 150 130 90 
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Sammanställda räkenskaper 

Resultaträkning 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020 2019 2020 2019 Not 

Verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784 1 

Verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926 2,3 

Avskrivningar/Nedskrivningar -763 -762 -296 -267 4 

Verksamhetens nettokostnader -6 261 -6 291 -6 533 -6 409 5,6 

Skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158 7 

Generella statsbidrag och utjämning 1 561 1 294 1 561 1 294 8 

Verksamhetens resultat 517 161 245 43  

Finansiella intäkter 13 36 145 165 9 

Finansiella kostnader -114 -105 -106 -109 10 

Resultat efter finansiella poster 416 92 284 99  

Extraordinära poster 0 0 0 0  

Årets resultat 416 92 284 99 11 
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Balansräkning 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 Not 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 17 305 16 845 14 989 14 583  

Immateriella anläggningstillgångar 9 11 3 3 12 

Materiella anläggningstillgångar 17 053 16 612 5 330 5 211  

- mark,byggnader och tekniska 
anläggningar 

16 467 16 159 4 995 4 868 13 

- maskiner och inventarier 586 453 335 343 14 

Finansiella anläggningstillgångar 243 222 9 656 9 369  

- aktier och andelar 125 108 564 564 15 

- långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805 16 

- uppskjutna skattefordringar 99 95 0 0  

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0  

Omsättningstillgångar 1 824 1 779 1 711 1 771  

Förråd,lager o 
exploateringsfastigheter 

305 262 228 202 17 

Kortfristiga fordringar 773 956 792 1 017 18 

Kortfristiga placeringar 275 321 223 320 18 

Kassa och bank 471 240 468 232 19 

Summa tillgångar 19 129 18 624 16 700 16 354  

      

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

     

Eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063 20 

- därav årets resultat 416 92 284 99  

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250  

- därav övrigt eget kapital 5 866 5 770 4 813 4 714  

Avsättningar 1 101 1 034 603 546  

Avsättningar för pensioner 557 535 512 490 21 

Andra avsättningar 544 499 91 56 22 

Skulder 11 496 11 478 10 750 10 745  

Långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741 23 

Kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004 24 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

19 129 18 624 16 700 16 354  

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484 25 

Övriga ansvarsförbindelser 364 301 603 542 26 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

1 815 1 785 2 054 2 026  
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Kassaflödesanalys 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020 2019 2020 2019 Not 

Årets resultat 416 92 284 99  

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

853 700 376 222 27 

Poster som redovisas i annan 
sektion 

-90 -6 -90 -23 27 

Justering för andra poster 11 6 0 6  

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

1 190 792 570 304  

      

Förändring av kortfristiga fordringar 160 25 202 282  

Förändring av kortfristiga placeringar 46 232 97 26  

Förändring av förråd och lager 47 -30 64 -16  

Förändring av kortfristiga skulder -1 005 -219 -899 -148  

Förändring av rörelsekapital -752 8 -536 144  

      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

438 800 34 448  

      

Investeringsverksamheten      

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-2 -9 -1 -1  

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

-1 227 -2 039 -418 -620  

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

20 6 3 2  

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

-17 0 0 0  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-1 226 -2 042 -416 -619  

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån 1 023 1 165 905 2 350  

Övr ökning av långfristig skuld 0 0 0 6  

Amortering av långfristig skuld 0 0 0 -1 100  

Ökning av långfristiga fordringar -4 0 -287 -1 149  

Minskning av långfristiga fordringar 0 9 0 0  

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

1 019 1 174 618 107  

      

Bidrag till infrastruktur      

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

0 0 0 0  

      

Årets kassaflöde 231 -68 236 -64  

      

Likvida medel vid årets början 240 308 232 296  

Likvida medel vid årets slut 471 240 468 232  

Förändring av likvida medel 231 -68 236 -64  
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Redovisningsprinciper och noter 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel elva samt i Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunens redovisning följer den nya lagen 
och de uppdaterade rekommendationerna om inte annat anges. 

Periodisering 
Intäkter och kostnader periodiseras till den period de avser då de uppgår till väsentliga belopp. Vad som 
är väsentligt belopp prövas mot verksamhetens omsättning. 

Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts. Ersättningar utbetalda till 
timanställda i januari 2021, men som avser december 2020, har skuldförts. 

Verksamhetens intäkter 
Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR R2. 

Realisationsvinster 
Realisationsvinster vid försäljning av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland 
verksamhetens intäkter. 

Skatteintäkter 
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den beskattningsbara 
inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna består av tre olika delar 

• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under inkomståret 
• en prognos för avräkningslikviden för 2020 i enlighet med RKR R2 Intäkter 
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2019 jämfört med den prognostiserade avräkning 

som gjordes i 2018 års bokslut 

Leasing- och hyresavtal 
I RKR:s rekommendation R5 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande leasing-
/hyresavtal som löper på mer än tre år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora ekonomiska 
åtaganden beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om kriterierna i 
rekommendationen är uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida hyresavgifter tas 
upp i balansräkningen som tillgång respektive skuld. 

Enligt R5 Leasing ska leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomiska fördelar och risker 
som förknippas med ägandet av objektet I allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal som 
är klassificerade som finansiell leasing hos leasetagaren ska redovisas som anläggningstillgång och 
förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld I balansräkningen. 

Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns 
svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas samtliga 
leasing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Av not 3 framgår totala externa 
hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd. 

Lånekostnader 
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än ett års tid i anspråk, 
belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid enligt RKR R4. I Borås Stad belastar 
lånekostnaderna resultatet direkt. 
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Anläggningslån 
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 30 år 
avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock gäller 
fortfarande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande verksamheten 
upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet. 

Immateriella anläggningstillgångar 
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av 
immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 
Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett 
prisbasbelopp (46 500 kr) och en varaktighet av minst tre år. Avskrivningstiden är 5 år. Avskrivningar 
påbörjas året efter investeringen är slutförd. 

Anläggningstillgångar 
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 
2011, lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften 
brutto bland anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som 
en skuld, för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier 
som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (46 
500 kr) och en varaktighet av minst tre år. 
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Avskrivningar 
Avskrivning påbörjas året efter en investering är slutförd. Detta gäller dock inte Servicekontorets 
fordon och maskiner, där avskrivning påbörjas under anskaffningsåret. Avskrivning av 
anläggningstillgångar sker linjärt efter den beräknade nyttjandeperioden. Kommunen tillämpar 
komponentavskrivning för sina anläggningar där detta är relevant i enlighet med RKR R4 Materiella 
anläggningstillgångar. Anläggningar färdigställda före 2014 har indelats i en modifierad 
komponentavskrivning där detta varit relevant. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar. 

Tillämpade avskrivningstider kommunen, anläggningar t o m 2013 

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid 
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, ej 
komponentindelning 

Gator, vägar, parker mm  10 -33 år 

Verksamhetsfastigheter 3 -80 år  

Fordon och maskiner  3 -10 år 

Inventarier i övrigt  3 -10 år 

Tillämpade avskrivningstider kommunen, anläggningar fr o m 2014 

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid 
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, ej 
komponentindelning 

Huvudgata 10 -100 år  

Lokalgata 30 -100 år  

Gång- och cykelvägar 30 -100 år  

Broar av betong 25 -70 år  

Broar av trä 10 -70 år  

Gågator/torg 15 -100 år  

Belysning 15 -30 år  

Parker/lekplatser 15 -100 år  

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan   

Verksamhetsfastigheter 10 -80 år  

Konstgräsplaner 8 -20 år  

Gator, vägar, parker mm  10 -33 år 

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter  10 -33 år 

Fordon och maskiner  3 -10 år 

Inventarier i övrigt  3 -10 år 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp 
under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att 
upplösa/kostnadsföra bidragen i sin helhet direkt i resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar 
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerad som omsättningstillgång, 
kortfristiga placeringar, eftersom den kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 30 januari 
2017. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. 
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Avsättningar 
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är reglerade i 
avtal. 

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. 
Pensionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse inom linjen. Framtida 
förväntad särskild löneskatt tas också upp inom linjen. Intjänad individuell del som ska utbetalas 
efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräkningen. 
Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålderspension och 
visstidspension. I balansräkningen finns också avsättningar till pensioner för förtroendemän. Både 
pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med löneskatt på 24,26 % och 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-
31, så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor. 

Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 
2012:1 (K3). 

Aktualiseringsgrad 
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar. 

Finansiella skulder 
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all 
kreditanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås 
Stadshus AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad 
vidareutlånas genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning och 
uppföljning av den kommunala verksamheten. Finansiella skulder redovisas som långfristiga eller 
kortfristiga poster beroende på deras karaktär. 

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. 
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig 
ränta och fixera räntekostnaderna. 

Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till rörlig 
ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 beslutat om 
räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från bolagen. 
Beslutet innebär att de av bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat ingångna efter 
2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad. 

Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska 
villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas. 

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de 
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad och 
kommunens bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2020-12-31. 
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Exploateringsredovisning 
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas som omsättningstillgång. 

Avskrivning av kundfordringar 
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på berörd 
verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa inkassopartner. 

Ansvarsförbindelser 
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala bolagens 
pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta medel för framtida 
pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. Borgensåtagandet för dessa 
pensionsåtaganden är till beloppet obestämt. 

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade tom 1997-12-31. Borås Stad har genom 
försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. Försäkringslösningen har då 
minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen kvarstår dock om försäkringsbolagen inte 
skulle kunna infria försäkringen. 

Sammanställda räkenskaper 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive BFNAR 
2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör en liten och 
oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda redovisningen. 

Enligt LKBR ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Med hänvisning till 
RKR R16 upprättar Borås Stad sammanställda räkenskaper som utgår från underkoncernernas bokslut. 

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag 
eliminerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda inkluderas endast ägda andelar 
av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt 
fordringar och skulder har eliminerats. Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i 
det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen 
fördelas koncernföretagens obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

De sammanställda räkenskaperna avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat kommunen Borås Stad, 
de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens 
ekonomiska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de majoritetsägda bolagen 
som ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”. 

Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. Stiftelsernas 
omslutning är av ringa betydelse och anses därför vara utan väsentlig betydelse för kommunen och 
behöver då inte omfattas enligt LKBR. I de sammanställda räkenskaperna ingår inte heller de olika 
donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser. 
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De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 

Tillgångsslag Avskrivningstid  

Byggnader 5 -100 år  

Markanläggningar 10 -25 år  

Tekniska anläggningar 10 -35 år  

Fordon 5 -12 år  

Inventarier 3 -10 år  

Begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de kommunala 
bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. 

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning inte 
klarar av betalningen. 

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar och inventarier. 
Avskrivningen ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder och förslitning 
och sker normalt enligt plan, d v s en viss avskrivningstid för en viss typ av tillgång. 
Komponentavskrivning har tillämpats och kommer att tillämpas där det bedöms relevant. 

Nedskrivningar kan göras av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång. För att en 
nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som 
ger anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs sedan en värdering som jämförs 
med redovisat värde. En nedskrivning kostnadsförs i resultaträkningen. 

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller till 
den tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt inte är helt 
bestämda. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har skaffats (lång- och 
kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital). 

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Den 
utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter och 
kostnads- och intäktsslag mm. 

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar. 

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar, mark och 
inventarier. 

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under året. 

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. 

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen. 

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av avgifter, 
driftbidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad. 

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som inte är 
avsedd för stadigvarande bruk. 

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. 
Pensionsredovisningen i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen. 

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av 
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kommunens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning 

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget 
kapital 

Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i procent 
av balansomslutning 

Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark 

Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar 

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar 
betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: justerat eget 
kapital i procent av balansomslutning. 

Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten 
skatt 

Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har finansierats 
med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella poster plus 
avskrivningar i procent av nettoinvesteringar. 

Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning 

Genomsnittlig nyttjandeperiod: Anskaffningsvärdet för de materiella anläggningstillgångar som är 
föremål för avskrivning dividerat med årets avskrivning för varje post. 

Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljningsintäkter 117 61 44 60 

Taxor och avgifter 1 342 1 470 273 287 

Hyror och arrenden 680 462 172 172 

Bidrag från staten 590 473 585 468 

EU-bidrag 7 6 7 5 

Övriga bidrag 313 330 284 300 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 379 415 380 415 

Försäljning av anläggningstillgångar 86 21 73 21 

Försäljning av exploateringsfastigheter 49 36 49 36 

Övriga verksamhetsintäkter 94 127 18 20 

Summa verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784 
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Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Personalkostnader -5 837 -5 779 -5 310 -5 255 

- därav arbetsgivaravgifter -1 235 -1 197 -1 119 -1 078 

- därav pensionskostnad inkl löneskatt -421 -470 -387 -430 

- därav personalvård och personalutveckling -71 -91 -59 -78 

- därav tillfälligt inhyrd personal -18 -18 -18 -18 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -346 -280 -330 -265 

Anläggnings- och underhållsmaterial -263 -310 -78 -96 

Energikostnader -45 -55 0 0 

Transiterinsgavgifter -32 0 0 0 

Bidrag och transfereringar -317 -216 -330 -312 

Lokal- och fastighetskostnader -423 -511 -470 -449 

Avgifter och övriga tjänster -191 -212 -145 -116 

Köp av verksamhet -823 -626 -823 -760 

Anläggningstjänster och övriga tjänster -353 -461 -269 -268 

Transport och resor -271 -299 -254 -290 

Övriga kostnader -227 -184 -113 -115 

Skattekostnad och uppskjuten skatt -27 3 0 0 

Summa verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926 

 

Bidrag till statlig infrastruktur  

 Totalbelopp, 
mnkr 

Tid för 
upplösning 2020 2019 

GC-väg Sandhult 0,8 1 år 1 1 

GC-väg Borås - Rydboholm 24 1 år 0 0 

GC-väg Frufällan -  Sjöbo 12 1 år 12 12 

Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0 

Summa bidrag till statlig infrastruktur   13 13 

Not 3 Externa hyreskostnader i kommunen 

Nedanstående tabeller visar totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, 
verksamhetsområde och återstående avtalslängd. Avser hyresobjekt med en total årshyra per objekt 
över 500 tkr. 
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Hyresvärd Kommunala Bolag   mnkr 

Verksamhet Antal 
objekt Återstående avtalstid, total årshyra 2020 Totalsumma 

  1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år  

Gemensam verksamhet 2 2,4    2,4 

Fritidsverksamhet 1 0,9    0,9 

Kulturverksamhet 1   2,8  2,8 

Barnomsorg 60 5,7  6,4  12,1 

Grundskola 1 0,8    0,8 

Vård och omsorg 24 57,0 1,1 6,7  64,8 

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 2 3,0    3,0 

Summa hyreskostnad 2020 91 70,0 1,1 15,8  86,8 

 

Hyresvärd Privata Bolag   mnkr 

Verksamhet Antal 
objekt Återstående avtalstid, total årshyra 2020 Totalsumma 

  1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år  

Gemensam verksamhet 12 22,3 3,8 1,2  27,3 

Idrottsanläggningar * 7    20,7 20,7 

Kulturverksamhet 6 3,7 1,0 19,3  24,0 

Barnomsorg 9 7,5  4,5  12,0 

Grundskola 9 12,5    12,5 

Gymnasieskola & Vuxenutbildning 8 12,4 18,3 14,1  44,8 

Vård och omsorg 26 31,4 4,8   36,2 

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 3 6,4 5,2   11,6 

Summa hyreskostnad 2020 80 96,2 33,1 39,1 20,7 189,1 
* Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att förvärva. 

Hyresobjekt med en total årshyra per objekt under 500 tkr  

 mnkr   

Antal objekt Totalsumma   

133 29,8   

 

Not 4 Avskrivningar/Nedskrivningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar -4 -4 0 0 

Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -759 -655 -296 -267 

Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 -103 0 0 

Summa avskrivningar/nedskrivningar -763 -762 -296 -267 
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Not 5 Verksamhetens nettokostnader (exkl avskrivningar) mnkr   

  Kommun   

Nettokostnader per verksamhetsområde 2020 2019   

Gemensamma funktioner -227 -200   

Politisk verksamhet -64 -71   

Infrastruktur och skydd -111 -159   

Gator vägar, parkering och parker -132 -130   

Fritid  -255 -228   

Kultur -173 -170   

Affärsverksamhet -18 13   

Pedagogisk verksamhet -2 832 -2 751   

Vård och omsorg -2 558 -2 518   

Särskilt riktade insatser -83 -89   

Summa verksamhetens nettokostnader -6 453 -6 303   

Finansiering 216 161   

Summa -6 237 -6 142   

- förändring % 1,6 6,4   

 

Not 6 Kostnad för räkenskapsrevision mnkr   

  Kommun   

 2020 2019   

Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 946 5 512   

varav kostnad för räkenskapsrevision, som avser 
granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning 

1 426 1 377 
  

Summa kostnad för räkenskapsrevision 5 946 5 512   

 

Not 7 Skatteintäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Årets preliminära skatteintäkter 5 325 5 203 5 325 5 203 

Preliminär slutavräkning -81 -48 -81 -48 

Slutavräkningsdifferens föregående år -27 3 -27 3 

Summa skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158 

- förändring % 1,1 4,2 1,1 4,2 

Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31 

Skatteunderlag 24 989 24 417 24 989 24 417 

- förändring % 1,1 4,7 1,1 4,7 

 

  



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 73(123) 

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämning 1 016 1 034 1 016 1 034 

Kostnadsutjämning 0 -43 0 -43 

Regleringsavgift 116 79 116 79 

Fastighetsavgift 204 196 204 196 

Bidrag för LSS-utjämning -15 -15 -15 -15 

Övriga generella stadsbidrag 240 43 240 43 

Summa generella stadsbidrag och utjämning 1 561 1 294 1 561 1 294 

 

Not 9 Finansiella intäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Utdelningar från koncernföretag 0 0 4 5 

Utdelningar på aktier och obligationer  3 7 3 5 

Räntor på utlåning internbanken  0 0 136 136 

Övriga finansiella intäkter 10 29 2 19 

Summa finansiella intäkter 13 36 145 165 
Kommunkoncernen har säkrat del av låneportfölj med räntederivat (s.k. ränteswap). Vissa upplysningar ska lämnas i form av säkringsredovisning, som återfinns i 
förvaltningsberättelsens avsnitt Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. 

Not 10 Finansiella kostnader mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader på lån  -79 -68 -78 -66 

Finansiell kostnad, förändring av 
pensionsavsättningar 

-4 -3 -4 -3 

Förlust vid försäljning av placeringsmedel  -14 -34 -14 -33 

Övriga finansiella kostnader  -17 0 -10 -7 

Summa finansiella kostnader  -114 -105 -106 -109 

Not 11 Upprättade särredovisningar 

Följande särredovisningar är upprättade enligt lag: 

Transparensredovisning för Borås Energi och Miljö AB 2020 
Finns tillgänglig hos Borås Energi och Miljö AB, tel 033-35 81 00, kund@borasem.se 

2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB 
Finns tillgänglig hos Borås Elnät AB, tel 033-35 72 40, kund@boraselnat.se 
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Not 12 Immateriella tillgångar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Förvärvade immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde 31 22 4 3 

Årets anskaffningar 2 9 1 1 

Utgående anskaffningsvärde 33 31 5 4 

Ingående ack avskrivningar -20 -16 -1 0 

Årets avskrivningar -4 -4 -1 -1 

Utgående ack. Avskrivning -24 -20 -2 -1 

Utgående redovisat värde 9 11 3 3 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7,7 år 7,7 år 5 år 5 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 23 463 19 604 7 523 6 998 

Årets investeringar 1 011 1 508 354 527 

Försäljningar/Utrangeringar -15 -6 -3 -2 

Omklassificeringar -85 2 357 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 24 374 23 463 7 874 7 523 

Ingående ack avskrivningar -6 643 -6 072 -2 655 -2 460 

Försäljningar/Utrangeringar 10 0 0 0 

Omklassificeringar 55 0 0 0 

Årets avskrivningar -668 -571 -224 -195 

Utgående ack. Avskrivning -7 246 -6 643 -2 879 -2 655 

Ingående ack nedskrivningar -661 -558 0 0 

Årets nedskrivningar/återföringar 0 -103 0 0 

Utgående ack nedskrivningar -661 -661 0 0 

Utgående redovisat värde 16 467 16 159 4 995 4 868 

     

Nedskrivningar     

-Byggnader 0 -78 0 0 

-Optofibernät 0 -25 0 0 

Summa nedskrivningar 0 -103 0 0 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år 24,2 år 25 år 25 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 8 957 mnkr, medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 610 mnkr. 
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Not 14 Maskiner och inventarier mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 1 178 1 059 852 759 

Årets investeringar 101 122 64 93 

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0 

Omklassificeringar 179 0 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 1 458 1 178 916 852 

Ingående ack avskrivningar -725 -640 -509 -438 

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0 

Omklassificeringar -55 0 0 0 

Årets avskrivningar -92 -88 -72 -71 

Utgående ack. avskrivning -872 -725 -581 -509 

Utgående redovisat värde 586 453 335 343 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,2 år 5,2 år 8,6 år 4,8 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 

Not 15 Aktier och andelar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Borås Stadshus AB 0 0 460 460 

AB Bostäder i Borås 0 0 11 11 

Fristadbostäder AB 0 0 0 0 

AB Sandhultsbostäder 0 0 1 1 

AB Toarpshus  0 0 2 2 

Viskaforshem AB 0 0 2 2 

Aktier i övriga bolag 37 20 0 0 

Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 86 86 86 

Andelar i övriga föreningar 2 2 2 2 

Summa aktier och andelar 125 108 564 564 

 

Not 16 Långfristig utlåning mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående långfristig utlåning 19 19 8 805 7 656 

- nya lån 0 0 337 5 878 

- amorteringar 0 0 -50 -4 729 

Utgående långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805 

     

- Lån till kommunens bolag 0 0 9 073 8 786 

- Övrig utlåning 19 19 19 19 

- varav Bosnäs Fritidsby 1 1 1 1 

- varav Den ideela förening Gärdhem 1 1 1 1 

- varav Åhagastiftelsen 15 15 15 15 

- varav IF Elfsborg 2 2 2 2 

- varav Borås Minigolfklubb 0 0 0 0 
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Not 17 Förråd mm mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Exploateringsområden 181 198 181 198 

Bränslelager 24 14 0 0 

Servicekontorets förråd 6 4 6 4 

Utsläppsrätter 21 21 0 0 

Beredskapslager 41 0 41 0 

Övrigt 32 25 0 0 

Summa förråd 305 262 228 202 

 

Not 18 Kortfristiga fordringar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kortfristig utlåning 0 0 225 371 

- koncernkontot 0 0 0 0 

- kortfristig del av långfristig fordran 0 0 225 371 

Kundfordringar 285 444 98 199 

Momsfordran 58 108 58 103 

Fordran på staten 9 36 28 36 

Upplupen fastighetsavgift 83 0 83 29 

Avräkning för skatter och avgifter 149 109 120 109 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 208 69 118 

Kortfristiga placeringar 275 321 222 321 

- varav räntefonder 275 321 222 321 

Övriga kortfristiga fordringar 176 51 111 52 

Summa kortfristiga fordringar 1 048 1 277 1 015 1 337 
Gällande kortfristiga placeringar uppgår årets orealiserade värdeöverföring till 0,7 mnkr. 

Not 19 Kassa och bank mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunens likvida medel 468 232 468 232 

Bolagens likvida medel 3 8 0 0 

Summa kassa och bank 471 240 468 232 
Kommunen har en checkräkningskredit på 400 mnkr, som är outnyttjad. 

Koncernkontot    

  Kommun   

 2020 2019   

 Bolagens inlåning  173 168   

 Bolagens lån  -6 149 -5 646   

 Borås Stads kassa  288 69   

 Extern upplåning  5 851 5 581   

 Saldo koncernkonto  163 172   

Övriga likvida medel 305 60   

Summa kassa och bank 468 232   
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Not 20 Eget kapital mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående eget kapital 6 112 6 015 5 063 4 964 

Rättelse från tidigare år 4 5 0 0 

Årets resultat 416 92 284 99 

Utgående eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063 

     

Eget kapital RUR     

  Kommun   

 2020 2019   

Resultatutjämningsreserv 2010-2012 156 156   

Resultatutjämningsreserv 2013 45 45   

Resultatutjämningsreserv 2014 49 49   

Total resultatutjämningsreserv 250 250   

Övrigt eget kapital 5 097 4 813   

Utgående eget kapital 5 347 5 063   

 

Not 21 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående avsättning 535 575 490 525 

Nya förpliktelser under året 22 -40 22 -35 

- varav nyintjänad pension 30 47 29 52 

- varav övrig post -14 -100 -14 -100 

- varav förändring löneskatt 7 13 7 13 

Årets utbetalningar 0 0 0 0 

Utgående avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 557 535 512 490 

     

Aktualiseringsgrad  %   

  Kommun   

 2020 2019   

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,0 92,2   

Antal anställda med rätt till visstidspension     

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension 
enligt PBF 2 2   

Antal förtroendevalda med rätt till 
omställningsstöd enligt OPF-KL 6 5   
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Not 22 Andra avsättningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående avsättningar 499 521 56 66 

Nya avsättningar 56 7 38 0 

Disposition av avsättning -11 -29 -3 -10 

Utgående andra  avsättningar 544 499 91 56 

Högskolan, professurer 6 9 6 9 

Återställning av Sobackens deponi 5 4 0 0 

Investeringsfond VA Borås Energi och Miljö 208 216 0 0 

Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7 

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3 

GC-väg Borås-Rydboholm, medfinansiering 7 7 7 7 

GC-väg Frufällan-Sjöbo 12 12 12 12 

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3 

Bidrag till statlig infrastruktur E20 10 10 0 0 

Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 15 15 15 15 

MarketPlace Borås Ekonomisk förening 11 0 11 0 

Återställning Gässlösa 27 0 27 0 

Skadeståndskrav Akademiplatsen 1 0 0 0 

Uppskjutna skatteskulder 229 213 0 0 

- varav från obeskattade reserver 193 177 0 0 

- varav skatt enligt bolagens årsredovisningar 36 36 0 0 

 

Andra avsättningar, upplysningar mnkr 

 Belopp 2020 Återstående avtalstid / 
utbetalningstid 

Planerad byggstart / 
färdigställande 

Högskolan, professurer 6 3 år  

Investeringsfond VA, för byggnation av nytt 
avloppsreningsverk 

208 29 år Färdigställt juli 2018 

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 Avtalstid 2017 tom 2020  

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3  Regleras 2021 

GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12  Klart 2021 

GC-väg, Borås - Rydboholm medfinansiering 7  Klart 2021 

Gångtunnel vid Fristads station 7  Projektering påbörjad 2018 

Sommarlovskort kollektivtrafik 15 3 år  

Återställning Gässlösa, sanering och rivning 
avloppsreningsverk 27  Regleras 2021 
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Not 23 Långfristiga skulder mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående skulder 6 971 5 806 6 741 5 485 

Årlig förändring 1 023 1 165 905 1 256 

Summa långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741 

- förmedlade lån till kommunens bolag 2 500 2 500 2 500 2 500 

- inlåning till internbanken 5 100 4 200 5 100 4 200 

- externa lån i bolagen 195 101 0 0 

- skuldförda investeringsbidrag 46 41 46 41 

- förutbetalda anslutningsavgifter 153 129 0 0 

 

Not 24 Kortfristiga skulder mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kortfristig upplåning 1 730 2 567 1 573 2 551 

- från bolagen i koncernkontot 165 10 173 151 

- upplånat till koncernkontot 1 565 2 557 1 400 2 400 

- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 

Avtalspensioner 163 160 160 157 

Löneskatt på pensioner 41 40 39 38 

Leverantörsskulder 216 436 306 296 

Personalens skatter, avgifter och avdrag 91 77 88 75 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld 362 330 335 317 

Skatteavräkning 157 52 156 52 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 590 525 298 375 

Övriga kortfristiga skulder 152 320 149 143 

Summa kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004 

 

Not 25 Pensionsförpliktelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 1 160 1 186 1 160 1 186 

Visstidspensioner 8 8 8 8 

Löneskatt på pensionsförpliktelser 283 290 283 290 

Summa pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484 

     

Aktualiseringsgrad  %   

  Kommun   

 2020 2019   

 Särskild avtalspension intjänad fr o m 1997  92,0 92,2   

 

  



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 80(123) 

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunens bolag 0 0 239 241 

Bostadsföretag, ej kommunala  84 84 84 84 

Övriga företag och föreningar 280 217 280 217 

Summa ansvarsförbindelser 364 301 603 542 
Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borås Stads ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar 
till 525 483 415 941 kronor. Borås Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 925 834 835 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 223 567 099 
kronor. 

Not 27 Kassaflödesanalys, upplysningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     

Avskrivningar 763 658 296 267 

Nedskrivningar 0 104 0 0 

Gjorda avsättningar 78 69 75 64 

Återförda avsättningar -11 -131 -18 -109 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 23 0 23 0 

Summa justering för ej likviditetspåverkande 
poster 853 700 376 222 

     

Övriga likviditetspåverkande poster som 
tillhör den löpande verksamheten     

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl 
infrastrukturbidrag) 0 0 0 0 

Summa övriga likviditetspåverkande poster 
som tillhör den löpande verksamheten 0 0 0 0 

Poster som redovisas i annan sektion     

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar -90 -6 -90 -23 

Summa poster som redovisas i annan sektion -90 -6 -90 -23 
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Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning 
Driftredovisning, tkr 

  Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 

Nämnd Netto Kostnader Intäkter Netto Budget-
avvikelse Kostnader Intäkter 

Kommunfullmäktige 15 400 -14 284 67 -14 217 1 183 -15 049 99 

Stadsrevisionen 6 000 -6 545 599 -5 946 54 -6 188 535 

Kommunstyrelsen        

-stadsledningskansliet 138 845 -356 243 180 464 -175 779 -36 934 -248 716 93 988 

-kommungemensamt 123 050 -123 756 1 005 -122 751 299 -120 609 872 

Valnämnden 1 000 -1 050 0 -1 050 -50 -6 474 3 197 

Överförmyndarnämnden 8 850 -8 684 403 -8 281 569 -8 522 0 

Lokalförsörjningsnämnden 32 350 -919 577 860 430 -59 147 -26 797 -879 508 815 627 

Fritids- och 
folkhälsonämnden        

-fritid- och folkhälsa 220 600 -285 753 44 198 -241 555 -20 955 -281 619 64 208 

-föreningsbidrag 43 650 -43 673 69 -43 604 46 -42 726 98 

Servicenämnden -7 000 -620 308 623 370 3 062 -3 938 -690 665 697 175 

Samhällsbyggnadsnämnden 21 450 -70 925 46 324 -24 601 -3 151 -65 863 43 551 

Tekniska nämnden        

-väghållning, parker mm 154 250 -250 284 100 128 -150 156 4 094 -263 117 116 945 

-persontransporter 76 200 -86 859 12 224 -74 635 1 565 -91 337 15 450 

Miljö- och 
konsumentnämnden 27 400 -50 430 18 037 -32 393 -4 993 -45 948 20 806 

Kulturnämnden 185 700 -211 783 27 256 -184 527 1 173 -213 937 42 142 

Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden 549 400 -832 978 274 481 -558 497 -9 097 -829 917 287 032 

Arbetslivsnämnden 237 550 -394 334 157 426 -236 908 642 -414 232 186 243 

Sociala omsorgsnämnden 700 200 -801 450 110 755 -690 695 9 505 -783 817 105 415 

Förskolenämnden 793 150 -923 922 149 558 -774 364 18 786 -919 525 161 939 

Grundskolenämnden 1 519 300 -1 840 533 320 761 -1 519 772 -472 -1 779 131 324 092 

Individ-och 
familjeomsorgsnämnden 316 900 -378 089 50 330 -327 759 -10 859 -391 360 80 429 

Vård- och äldrenämnden 1 401 700 -1 514 053 148 268 -1 365 785 35 915 -1 469 442 136 337 

Finansförvaltningen -222 231 -356 077 728 826 372 749 150 518 -415 958 645 362 

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 6 343 714 -10 091 590 3 854 979 -6 236 611 107 103 -9 983 660 3 841 542 

Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat med endast 1,5 % jämfört med förra året. De främsta 
orsakerna till detta är att realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har legat på en relativt 
hög nivå, 90 mnkr att jämföras med 24 mnkr under 2019. Utöver det har kommunen fått tillfälliga 
sjuklöneersättningar under pandemin med 73 mnkr och pensionskostnaderna är 15 mnkr lägre än 
föregående år. 

Nämndernas verksamhet har ökat med 3,7 (4,8)% och givit ett underskott på -43 mnkr jämfört med 
budget. Inom resultatet har kommunen bidragit till att sanera och återställa Gässlösa 
avloppsreningsverk efter avslutad verksamhet. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi 
och Miljö AB. Totalt bidrar kommunen med 80 mnkr varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut. 
Sammantaget lämnar driftredovisningen ett budgetöverskott på 107 mnkr. 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 82(123) 

Investeringsredovisning 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas 
antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller 
Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten 
anskaffa inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock inventarier 
som har en ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en 
investering. För att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av 
inventarier med en livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över 
från driftkostnaderna till nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat 
inventarier för 26 mnkr. 
 
Hur investeringarna fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen 
redovisas också de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i 
internredovisningen, men som i externredovisningen redovisas som investeringar. 

Nettoinvesteringar och driftinventarier per nämnd, tkr 

Nämnd Nettoinvesteringar Driftinventarier Summa 
nettoinvesteringar 

Kommunstyrelsen 7 672 239 7 911 

Lokalförsörjningsnämnden 250 956  250 956 

Samhällsbyggnadsnämnden  1 989 1 989 

Servicenämnden 34 782 7 049 41 831 

Tekniska nämnden 66 233 632 66 865 

Miljö- och konsumentnämnden 921  921 

Fritids- och folkhälsonämnden 17 683 324 18 007 

Kulturnämnden 3 103 1 233 4 336 

Förskolenämnden 2 796  2 796 

Grundskolenämnden 6 333 2 993 9 326 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 897 779 2 676 

Arbetslivsnämnden  134 134 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  221 221 

Sociala omsorgsnämnden  650 650 

Vård- och äldrenämnden  10 223 10 223 

Summa 392 376 26 466 418 842 
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Investeringsredovisning, mnkr 

  Utgifter sedan start varav årets investeringar 

 
Total 

godkänd 
utgift 

Ack. utgift Avvikelse Prognos 
total utgift Budget Utgift Avvikelse 

GEMENSAMMA FUNKTIONER 

Projekt med årliga anslag     157,6 133,4 24,2 

Fleråriga projekt 155,5 54,2 101,3 97,2 56,8 10,3 46,5 

- varav Entré Stadshuset, 
medborgarservice * 7,0 5,4 1,6 5,4 2,0 1,5 0,5 

- varav Skjutbana för 
polishögskolan * 32,0 30,1 1,9 30,1 0,0 0,2 -0,2 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER 

Projekt med årliga anslag     79,1 64,1 15,0 

Fleråriga projekt 68,0 14,7 53,3 68,0 45,1 2,1 43,0 

- varav Kronängsparken 18,0 0,4 17,6 18,0 10,4 0,4 10,0 

FRITID OCH KULTUR 

Projekt med årliga anslag     23,4 12,7 10,7 

Fleråriga projekt 203,3 131,2 72,1 198,3 39,0 20,9 18,1 

- varav Sven Ericsonvallen ny- 
och ombyggnad * 15,4 15,6 -0,2 15,6 1,1 1,3 -0,2 

FÖRSKOLA 

Projekt med årliga anslag     3,1 2,8 0,3 

Fleråriga projekt 265,8 98,0 167,8 264,1 43,9 9,8 34,1 

- varav Alidebergs förskola, 
Vildmarken * 47,4 46,6 0,8 46,6 3,8 2,9 0,9 

GRUNDSKOLA 

Projekt med årliga anslag     14,5 6,3 8,2 

Fleråriga projekt 1 448,3 407,8 1 040,5 1 433,9 121,8 79,8 42,0 

- varav Sjömarkenskolan 
ombyggnad * 114,0 116,3 -2,3 116,3 2,2 4,5 -2,3 

- varav Kronängsskolan * 20,2 19,0 1,2 19,0 1,2 0,0 1,2 

- varav Gässlösa modulskola * 24,3 21,6 2,7 21,6 0,4 0,2 0,2 

GYMNASIESKOLA 

Projekt med årliga anslag     8,0 7,0 1,0 

Fleråriga projekt 58,5 46,3 12,2 59,8 9,4 8,1 1,3 

- varav Almåsgymnasiet 
innergård 17,5 4,2 13,3 17,5 4,9 3,8 1,1 

VÅRD OCH OMSORG 

Projekt med årliga anslag     2,3 0,0 2,3 

Fleråriga projekt 209,3 33,1 176,2 210,4 71,9 27,4 44,5 

- varav Backhagsvägens LSS-
boende 19,0 16,0 3,0 20,1 12,6 14,3 -1,7 

INKÖP AV FASTIGHETER        

Projekt med årliga anslag     40,0 3,8 36,2 

KOMMUNALA VÄGAR OCH BELYSNING INOM EXPLOATERINGSOMRÅDEN 

Projekt med årliga anslag     0,0 3,9 -3,9 

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR     715,9 392,4 323,5 

* Projektet är klart        

I tabellen ovan redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt.  
Årets investeringsutfall blev 392 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 324 mnkr. 
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Avvikelsen beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikelsen kan också 
förklaras av att vissa projekt inte har kunnat genomföras på grund av pandemin. Utfall, budget samt 
förslag till omdisponering finns redovisat per projekt i bilaga, Investeringsredovisning 2020. 
 
Gemensamma funktioner 
Under året har Stadshusets entré och skjutbanan för polishögskolan färdigställts. Förstudier för 
ombyggnation av fullmäktigesalen samt förstudier för om- och tillbyggnad av Guttasjön är påbörjade. 
Yttre renovering av fastigheten Wiskania pågår. Orsaker till områdets budgetavvikelse är att planerade 
underhållsinvesteringar samt projekt inom brandsäkerhet inte har genomförts som planerat. Pandemin 
är en stor förklaring till förseningarna. En annan orsak till budgetavvikelsen är att nybyggnationen på 
Pantängen är pausad samt att renoveringen av Wisakania kom igång sent på året. 
 
Gator, vägar och parker 
Förstudier har påbörjats för Kronängsparken och Stationsparken i Fristad. Projektet med utbytet av 
Nybron pågår men är försenat på grund av utökade utredningar. Budgetavvikelsen beror på försenad 
detaljplan för Kronängsparken, utökade utredningar för Nybron samt trafikverkets försenade planer 
med tunnel för gång- och cykeltrafik i anslutning till Stationsparken. 
 
Fritid och kultur 
Inom område Fritid och kultur är ny och ombyggnad av Sven Ericssonvallen färdigställt under 2020. 
Större projekt som pågår är ombyggnad av Sjöbovallen, Nya Fristadhallen samt utveckling av Borås 
skidstadio. Budgetavvikelsen förklaras av att både Sjöbovallen och Fristadhallen är något försenade 
jämfört med planen. Inom området finns också medel avsatt till konstnärlig gestaltning av ny- om- och 
tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Under 2020 har inga nya konstnärliga projekt kunna 
genomföras på grund av pandemin. 
 
Förskola 
Förskolan Vildmarken på Alideberg har färdigställts under året. Förskolan öppnade i februari 2020 och 
har tagit emot ca 110 barn. Förstudie för nybyggnation av tre förskolor pågår, Kristinegården, 
Vinkelvägen samt Badstrandsvägen. Respektive förskola kommer att kunna ta emot 120 barn. 
Nybyggnation av Strandvägens förskola pågår men kom igång senare än planerat på grund av att 
bygglovet överklagades. Budgetavvikelsen 2020 beror på till stor del av Strandvägens försenade 
byggstart. 
 
Grundskola 
Under 2020 har tre skolor färdigställts, Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola. 
Sjömarkenskolan har fått utökad elevkapacitet för totalt 630 elever i årskurs F-6 och är en 3-parallellig 
skola. Förstudie för ombyggnad av tre skolor pågår. Dessa skolor är Särslaskolan, Engelbrektskolan och 
Erikslundskolan. Om- och till byggnad pågår på Myråsskolan, Byttorpskolan, Daltorpskolan, skolan på 
Gässlösa samt köket på Trandaredskolan. Budgetavvikelsen 2020 beror på att Myråsskolans ombyggnad 
kom igång senare än planerat på grund av överklagad detaljplan. 
 
Vård och omsorg 
Förstudie pågår för ett vård- och omsorgsboende, Kristinegränd. Förstudier är också startat för tre 
LSS- och ett SOL-boende, Björkbo, Sörmarksliden, Rydsvägen och Johannelundsgatan. Pågående 
byggprojekt inom vård och omsorg är LSS-boende på Brotorpsgatan, Färgargatan och Backhagsgatan. 
Ett SOL-boende på Skogsfrugatan samt tillbyggnad av Metergatans SOL-boende pågår också. Budget-
avvikelsen 2020 för vård och omsorg beror på att bygglov och detaljplan har överklagats. För några 
boenden har även lokaliseringen fördröjts. En annan orsak till budgetavvikelsen är att inköp av 
trygghetslarm inte genomförts på grund av överklagad upphandling. 
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Mark och exploatering 
Avdelningen för mark- och exploateringsverksamhet leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor 
som avser mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar bostads- och industriområden. I 
de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som 
omsättningstillgång. De gator, parkmarker och belysning som finns inom exploateringsområdet och 
som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i Borås 
stads investeringsredovisning. 

Exploateringsredovisning, mnkr 

  Ansvarig 
nämnd 

Utgift tom 
2020 

Intäkt tom 
2020 

Netto tom 
2020 Status 

Försäljning av industrimark      

Omsättningstillgång (tomtmark)      

Västra Viared Ks -339,8 279,1 -60,7 22 tomter sålda 

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter 
sålda 

Nordskogen Ks -72,0 54,7 -17,3 4 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, 
parkmark)      

Västra Viared Ks -51,7 37,7 -14,0  

Norra Viared Ks -17,0 18,7 1,7  

Nordskogen Ks -7,4 4,4 -3,0  

Försäljning av bostadsmark      

Omsättningstillgång (tomtmark)      

Kadriljgatan, Brotorp Ks -0,2 6,4 6,2 10 av 10 tomter 
sålda 

Kelvingatan, Hässleholmen Ks 0 6,3 6,3 12 av 12 tomter 
sålda 

Pianogatan,Hestra Ks    0 av 9 tomter 
sålda 

Dammsvedjan Ks  8,0 8,0 2 av 2 tomter 
sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, 
parkmark)      

Kadriljgatan, Brotorp Ks -1,8 1,6 -0,2  

Kelvingatan, Hässleholmen Ks -1,8 1,9 0,1  

Pianogatan,Hestra Ks -2,9  -2,9  

Dammsvedjan Ks -5,1 5 -0,1  

Svanängsvägen, Svaneholm Ks -1,6    

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. Under året har en tomt sålts 
på Västra Viared och två tomter har sålts på Nordskogen. 
 
Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. Det har sålts fyra 
småhustomter på Kelvingatan under 2020. Samtliga tomter på Kelvingatan är nu sålda. 
Bostadsområdena Kadriljgatan och Dammsvedjan är färdigställda och samtliga tomter är sålda även 
där. När det gäller Pianogatan så har ingen aktivitet skett på detta område under 2020. 

Större beslutade inhyrningar under 2020 

Lokalisering Syfte/Verksamhet Årshyra, mnkr Avtalslängd, år Avtalsstart 

Hultatorg Mötesplats, fritidsgård och förskola 2,6 30 2022-01-01 

Engelbrektskolan Modul Engelbrektskolan 0,8 10 2021-01-01 

I tabellen ovan visas de inhyrningar som Kommunfullmäktige har fattat beslut om under 2020. 
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Nämndernas resultat och verksamhet 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks när 
det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den 
budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En 
effektivare kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme 
för ökad verksamhet. 

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resultaten 
balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En 
förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 
Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 0, d v s 
budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag 
förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten delvis finansierar verksamheten 
med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till förändringar 
av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kommunbidraget skall 
avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumulerat överskott finns och 
Kommunstyrelsen godkänt åtgärden. 

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller 
då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte 
kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över 
en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande 
året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med 
antagande av årsbudgeten 

Nämnderna skall månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen med en 
prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall 
nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder.Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar 
in på ny månad lämna en kortfattad och koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet 
med denna rapport är att snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett 
antal verksamhetsmått som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk 
förstärker uppföljningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen. 

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt i budgeten 
och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också introducerats i 
delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet. 

Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av nämnderna 
själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
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rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 

Nämndernas resultat, tkr 

Nämnd Ingående 
resultat 

Kommunbidrag 
2020 Nettokostnader Årets resultat Utgående 

resultat 

Kommunfullmäktige 0 15 400 -14 217 1 183 0 

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -5 946 54 1 309 

Kommunstyrelsen      

-stadsledningskansliet 5 000 138 845 -175 779 -36 934 5 000 

-kommungemensamt 0 123 050 -122 751 299 0 

Valnämnden 600 1 000 -1 050 -50 600 

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -8 281 569 0 

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -59 147 -26 797 -72 649 

Fritids- och folkhälsonämnden      

-fritid- och folkhälsa 150 220 600 -241 555 -20 955 268 

-föreningsbidrag 0 43 650 -43 604 46 0 

Servicenämnden 34 498 -7 000 3 062 -3 938 31 007 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -24 601 -3 151 21 771 

Tekniska nämnden      

-väghållning, parker mm 23 781 154 250 -150 156 4 094 29 188 

-persontransporter 0 76 200 -74 635 1 565 0 

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -32 393 -4 993 436 

Kulturnämnden 1 275 185 700 -184 527 1 173 2 638 

Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -558 497 -9 097 3 469 

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -236 908 642 3 000 

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -690 695 9 505 -5 787 

Förskolenämnden -5 067 793 150 -774 364 18 786 13 719 

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -1 519 772 -472 25 187 

Individ-och 
familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -327 759 -10 859 -32 955 

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -1 365 785 35 915 104 494 

Summa 85 006 6 565 945 -6 609 360 -43 415 130 695 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2020 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 
sammanlagt 6 495,8 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 70,1 mnkr. Härigenom höjdes 
budgeten till 6 565,9 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 609,4 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 
blev således ett underskott på -43,4 mnkr. Nämndernas ingående resultat 2020 var +85,0 mnkr. Efter 
årets resultat på -43,4 och diverse regleringar på netto +89,1 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 
sammanlagt +130,7 mnkr överförs till 2021. 
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Kommunfullmäktige 
  2020 2019 2018 

Intäkter 67 99 72 

Kostnader -14 284 -15 049 -12 378 

Nettokostnader -14 217 -14 950 -12 306 

Kommunbidrag 15 400 15 100 13 650 

Resultat 1 183 150 1 344 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Resultatet visar +1,2 mnkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Covid-19 pandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl 
negativa som positiva resultat. Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige 
saknar möjlighet att hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i 
årsredovisningarna till ett utgående ackumulerat nollresultat. 

Revisorskollegiet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 599 535 549 

Kostnader -6 545 -6 188 -5 412 

Nettokostnader -5 946 -5 653 -4 863 

Kommunbidrag 6 000 5 875 5 750 

Resultat 54 222 887 

Ackumulerat resultat 1 309 1 255 1 033 

Nettoinvesteringar - - - 

Revisorskollegiet redovisar ett litet positivt ekonomiskt resultat på +54 tkr jämfört med 
kommunbidraget. Inom resultatet har intäkterna varit lägre än budgeterat på grund av omdebitering för 
granskning av SÄRF och Sjuhärads kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat 
beroende på en föräldraledig revisor delar av året. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än 
budgeterat då Stadsrevisionen genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. 
personalsituationen. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 2019 
års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 255 tkr. Detta ökar då till +1 309 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

Stadsledningskansliet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 180 464 93 988 92 274 

Kostnader -356 242 -248 716 -214 365 

Nettokostnader -175 778 -154 728 -122 091 

Kommunbidrag 138 845 119 405 119 563 

Resultat -36 933 -35 323 -2 528 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 5 000 

Nettoinvesteringar -7 672 -37 069 -100 039 

Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2020 till 138,8 mnkr och verksamheten redovisar ett 
resultat om -36,9 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 9,4 mnkr som finansieras med s.k. 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november 2019 beslutades i 
kommunfullmäktige om finansiering av sanering och rivning av Gässlösa vilket genererade en 
obudgeterad kostnad 2020 om ca 33,8 mnkr. Om hänsyn tas till dessa poster visar Stadsledningskansliet 
ett slutligt resultat på ca + 6,3 mnkr. Detta överskott kan främst härledas till konsekvenser av Corona-
pandemin. Aktiviteter har ställts in, skjutits upp eller pausats och diverse olika representationer, kurser, 
konferenser med tillhörande resor och övernattningar har uteblivit eller genomförts digitalt. 

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2020  

Organisationshälsa 5 595  

Byggbonus 1 114  

E-handelsstaden 1 007  

MarketPlace Borås 1 518  

Sociala investeringar 127  

Summa 9361  

Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 12,2 mnkr. Dessa kan härledas 
till medel för Lokal utveckling (1,4 mnkr), Gymnasiemåltider i Covid-19 pandemins spår (9,5 mnkr) 
samt Kamerabevakning (1,3 mnkr). Då verksamheten visar ett positivt resultat, ovan nämnda kostnader 
borträknade, behålls, enligt tidigare praxis, ett max för ackumulerat resultat till 5 mnkr. 

Kommungemensam verksamhet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 1 005 872 4 

Kostnader -123 756 -120 609 -116 072 

Nettokostnader -122 751 -119 737 -116 068 

Kommunbidrag 123 050 118 100 114 000 

Resultat 299 -1 637 -2 068 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 122,8 mnkr, vilket var 0,3 
mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader jämfört 
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med budget till Västtrafik, vilka även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och 
STIM. 

Överförmyndarnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 403   

Kostnader -8 684 -8 522 -8 667 

Nettokostnader -8 281 -8 522 -8 667 

Kommunbidrag 8 850 6 725 6 550 

Resultat 569 -1 797 -2 117 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämnden visar ett positivt resultat på 569 tkr. Överskottet kan hänföras till ersättningen för gode män 
och förvaltare. Nämnden fick under 2020 en förstärkning med kommunbidraget med 2 000 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat avskrivs i sin helhet och det ackumulerade resultatet är 
därmed fortsatt noll. 

Valnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 0 3 197 2 370 

Kostnader -1 050 -6 474 -6 365 

Nettokostnader -1 050 -3 277 -3 995 

Kommunbidrag 1 000 4 025 4 150 

Resultat -50 748 155 

Ackumulerat resultat 600 600 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Valnämnden erhöll 2020 ett kommunbidrag som uppgick till 1 000 tkr och höll budgeten sånär som på 
50 tkr. Nämnden fick även beviljat att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Det ackumulerade 
resultatet på 600 tkr har inte nämnden kunnat nyttja med hänvisning till Covid-19 pandemin. Grunden 
för att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019 var att stärka Valnämndens organisation inför 
kommande val 2022. Ny vallagsändring kräver en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Flertalet av tidigare använda 
förtidsröstningslokaler kommer inte kunna användas till kommande val och därför krävs det en 
omfattande översyn, som dokumenteras i valdatasystemet. Detta påverkar även de valstugor som 
Valnämnden haft uppställda på Stora Torget samt Knalleland som varit mycket populära under åren 
och som har bidragit till ett ökat valdeltagande; utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna 
behöver genomföras om de fortsatt ska användas. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin och krav 
på distanshållning har inte detta arbete kunnat utföras under 2020 vilket innebär ett krav på desto 
snabbare agerande under 2021 och därmed ett fortsatt behov av överskottet från 2019. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 860 430 815 627 762 303 

Kostnader -919 577 -879 508 - 
812 541 

Nettokostnader -59 147 -63 881 -50 238 

Kommunbidrag 32 350 31 900 31 450 

Resultat -26 797 -31 981 -18 788 

Ackumulerat resultat -72 649 -68 978 -41 315 

Nettoinvesteringar -250 596 -381 175 -531 719 

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett resultat på -26,8 mnkr. Underskottet beror främst på: 

Lokalbanken -19,2 mnkr, varav Kyllaredsgymnasiet 11,9 mnkr. 

Pågående arbeten/ej uthyrningsbar -9,4 mnkr, varav Björkhöjdsskolan 8,8 mnkr. 

LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter, -5,6 mnkr. 

På grund av Coronapandemin har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Dessa 
avtal har gett minskade hyresintäkter på 5,0 mnkr. 

Nämnden redovisar ett resultat på -26 797 tkr. I resultatet ingår kostnader för Kyllaredsgymnasiet 
11 914 tkr, minskade hyresintäkter med anledning av Corona 4 990 tkr och hyrestak på äldreomsorgs- 
och sociala boenden 6 222 tkr. Totalt 23 126 tkr. När hänsyn tas till dessa innebär det ett egentligt 
resultat med -3 671 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att resultatet -3 671 tkr överförs till det ackumulerade resultatet som vid 
årets ingång uppgick till -68 978.  Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till -72 
649 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 46 324 43 551 45 291 

Kostnader -70 925 -65 863 -66 079 

Nettokostnader -24 601 -22 312 -20 788 

Kommunbidrag 21 450 23 950 23 400 

Resultat -3 151 1 638 2 612 

Ackumulerat resultat 21 771 24 922 23 284 

Nettoinvesteringar - - - 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 3,2 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Största anledningen till underskottet är att otydligheter i instruktionerna till plan- och 
bygglovstaxan gjort att nämnden tagit ut för hög planavgift för sju bygglovsärenden Samtliga gäller 
stora byggnader med bruttoarea större än 10 000 kvm under perioden 2013-2020 totalt ca 4,0 mnkr. 
Avgifterna har återbetalats. 

I övrigt har intäkterna överstigit budget med ca 2,7 mnkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen redovisar högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än 
budgeterat. För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter 
och högre andel externa exploatörsplaner. Inom årsutfallet har nämnden använt 1,8 mnkr av sitt 
ackumulerade resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten bl.a. 
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till ett nytt kartsystem, 

Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 65,3 % (66,1 %). Det totala 
antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 1 019 (941) st. tack vare en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet avslutade lantmäteriförrättningar har under 
året uppgått till 183 (150) st. Ärendebalansen minskade till 89 (113) ärenden. 

Vid 2020 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +24 922 tkr. Detta 
minskas då med årets resultat på -3 151 tkr till +21 771 tkr. 

Servicenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 623 370 697 175 617 342 

Kostnader -620 308 -690 665 -611 372 

Nettokostnader 3 062 6 510 5 970 

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000 

Resultat -3 938 -490 -1 030 

Ackumulerat resultat 31 007 34 498 34 988 

Nettoinvesteringar -34 782 -29 981 -22 418 

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverksamheten 
och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och kommunala företag. 
Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter. 

Årets intäkter översteg kostnaderna med 3,1 mnkr vilket innebär ett positivt ekonomiskt resultat men är 
3,9 mnkr lägre än det av KF uppsatta resultatmålet. Det lägre resultatet beror på en återbetalning på 4,6 
mnkr till de nämnder/förvaltningar som verksamheten levererar uppdrag till. Detta är en engångsåtgärd 
utifrån genomförda effektiviseringar samt att vissa planerade åtgärder inte kunnat genomföras på grund 
av coronapandemin. Exkluderas denna engångsåterbetalning har Servicenämnden uppfyllt sitt 
resultatmål. 

Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka 
kommunbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2020 års ingång hade 
Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +34 498 tkr. Detta förändras med årets resultat efter 
resultatkravet till +31 007 tkr. Då har 447 tkr som avser införandet av ett nytt 
kemikaliehanteringssystem och ej debiterats kunderna avskrivits. 
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Tekniska nämnden 

Väghållning, skog, parker 
  2020 2019 2018 

Intäkter 100 128 116 945 130 080 

Kostnader -250 284 -263 117 -277 304 

Nettokostnader -150 156 -146 172 -147 224 

Kommunbidrag 154 250 146 745 142 654 

Resultat 4 094 573 -4 570 

Ackumulerat resultat 29 188 23 781 21 608 

Nettoinvesteringar -68 345 -78 181 -59 415 

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett positivt ekonomiskt resultat på +4,1 mnkr jämfört 
med kommunbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till låga 19,6 mnkr att 
jämföras med 25,9 mnkr under 2019. Detta gav ett budgetöverskott på 7,5 mnkr och är då den största 
förklaringen till nämndens positiva ekonomiska resultat. Den senaste 5-års perioden har kostnaderna 
för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har nivån uppgått till 27,1 mnkr vilket 
är i linje med nämndens budgetnivå för 2021. Inom årsutfallet redovisar gatubelysningen ett stort 
underskott på -5,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 145 224 (179 846) m2. 
Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras enligt plan under 2020. Den relativt höga nivån totalt 
beror på genomförda återställningar av fiberschakter med 77 000 (82 000) m2. En mindre del kommer 
att utföras även under 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 4 094 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utöver 
det föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nytillkommen dagvattenavgift från 
Borås Energi AB, 873 tkr, nedlagda kostnader inom byggbonusen, 366 tkr samt 74 tkr i lämnade bidrag 
till bullersanering som är budgeterade inom investeringsbudgeten. Vid 2020 års ingång hade 
Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +23 781 tkr. Detta förändras med 
ovanstående justeringar till +29 188 tkr. 

Persontransporter 
  2020 2019 2018 

Intäkter 12 224 15 450 14 081 

Kostnader -86 859 -91 337 -86 070 

Nettokostnader -74 635 -75 887 -71 989 

Kommunbidrag 76 200 68 800 66 650 

Resultat 1 565 -7 087 -5 339 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

För 2020 har verksamheten tilldelats en budget på 76,2 mnkr. Utfallet blev 74,6 mnkr vilket innebär ett 
ekonomiskt överskott med +1,6 mnkr. En anledning till det förbättrade resultatet är att fr.o.m. 2020 
har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräkning med anledning av 
ett antal tidigare år med negativa resultat. En annan anledning är att resandet har minskat kraftigt under 
coronapandemin. Nettokostnaderna har under året har minskat med 1,2 mnkr motsvarande -1,6 
(5,4) %. Antalet färdtjänstresor har under året minskat från 340 459 st till 217 807 st. En förändring 
med -36,0 (1,6) %. Antalet färdtjänsttillstånd har under året uppgått till 4 290 (4 672) st. 
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Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 565 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten inom 
givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 

Miljö- och konsumentnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 18 037 20 806 17 939 

Kostnader -50 430 -45 948 -43 216 

Nettokostnader -32 393 -25 142 -25 277 

Kommunbidrag 27 400 25 875 22 800 

Resultat -4 993 733 -2 477 

Ackumulerat resultat 436 151 -594 

Nettoinvesteringar 921 613 - 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett negativt resultat på -4 993 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Resultatet påverkas i stor grad av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årliga 
tillsynsavgifter för livsmedelskontroll och serveringstillstånd vilket medfört uteblivna intäkter 
motsvarande 5 100 tkr. Under året har pandemin påverkat inriktningen på nämndens arbete och 
ordinarie tillsyn har fått stå tillbaka för trängseltillsyn. 

Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett årligt 
anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvårdande 
insatser. Under 2020 har åtgärder för 391 tkr genomförts och utbetalats. Den totala behållningen i 
fonden uppgår vid årsskiftet till 773 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2021 ska få disponera tidigare beslutade men 
oförbrukade Byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt att få disponera 1 015 tkr avseende 
Klimatkompensationsfonden genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat. 

Kommunstyrelsen föreslår att uteblivna intäkter motsvarande 5 100 tkr samt ”Byggbonus” 
motsvarande 178 tkr räknas bort vid resultatöverföringen till 2021. Det resultat som överförs till 2021 
är därmed 285 tkr vilket förbättrar det ackumulerade resultatet. Vid utgången av 2020 har nämnden ett 
ackumulerat resultat på 436 tkr. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritid och folkhälsa 
  2020 2019 2018 

Intäkter 44 198 64 208 57 061 

Kostnader -285 753 -281 619 -261 427 

Nettokostnader -241 555 -217 411 -204 366 

Kommunbidrag 220 600 209 310 194 650 

Resultat -20 955 -8 101 -9 716 

Ackumulerat resultat 268 150 343 

Nettoinvesteringar -17 683 -26 853 -31 834 

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och 
folkhälsa ett stort negativt resultat på -21,0 mnkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på effekter som har med coronapandemin att göra. Utifrån rådande restriktioner under 
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året har nämnden inte kunnat hålla anläggningarna i gång som planerat vilket medfört stora 
intäktsbortfall. Av underskottet kan 13,0 mnkr direkt härledas till baden. För övriga anläggningar är det 
främst Borås Arena som står för den största intäktsavvikelsen -3,3 mnkr. 

Badanläggningarna hade totalt 331 699 (456 392) besökare under året vilket är väsentligt  färre besökare 
jämfört med ett normalår med full drift för alla badanläggningarna. Totalt antal utnyttjade timmar på 
Borås Arena och Borås Arena 2 har under året varit 1 915 (3 093) även det en effekt av nedstängningen. 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 85 (83) st. 
jämfört med budgeterade 95. Antal upprättade avtal/IOP har varit 7 (7) st. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -20 955 tkr överförs +168 till nästa år. Då har effekter 
av coronapandemin på 17 000 tkr undantagits. Utöver det har kostnader för de sociala 
investeringsprojekten på 1 891 tkr, stängningen av Borås simarena, 1 500 tkr samt tillkommande 
kostnader för upprustningen av Borås Arena 4 953 tkr avskrivits. Nämnden återlämnar 4 271 tkr p.g.a. 
att SM-veckan 2021 inte kunde genomföras som planerat. Vid 2020 års utgång har då Fritids- och 
folkhälsoramen ett ackumulerat överskott på +268 tkr. 

Föreningsbidrag 
  2020 2019 2018 

Intäkter 69 98 209 

Kostnader -43 673 -42 726 -42 192 

Nettokostnader -43 604 -42 628 -41 983 

Kommunbidrag 43 650 43 050 41 000 

Resultat 46 422 -983 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett mindre ekonomiskt resultat på 
+46 tkr. Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet 
med regelsystemet. 

Under denna rubrik återfinns bl.a. de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 923 till 21 413. 
Även antalet aktiviteter har ökat, från 60 218 till 64 773. En trolig orsak är att det nu bara krävs 3 (5) 
deltagare för att en aktivitet skall bli godkänd. 

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges 
bidragsregler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera 
förändringar så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige 
beslutat om. Verksamhetens har därför inget ackumulerat resultat mellan åren. 
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Kulturnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 27 256 42 142 39 310 

Kostnader -211 783 -213 937 -197 797 

Nettokostnader -184 527 -171 795 -158 487 

Kommunbidrag 185 700 171 575 156 850 

Resultat 1 173 -220 -1 637 

Ackumulerat resultat 2 638 1 275 1 275 

Nettoinvesteringar -3 103 -3 756 -16 997 

Kulturnämnden redovisar ett resultat på + 1,2 mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. 
Kulturnämnden anger att främsta orsaken till det positiva ekonomiska utfallet är att Stadsteatern varit 
stängd under större delen av året med anledning av coronapandemin. 

Totalt besåg 6 126 (14 531) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har under 
året haft 21 230 (22 605) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 34 089 (66 346). 
Medialånen på biblioteken har legat på en fortsatt jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån 
uppgick till 836 215 (896 290) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året minskat till 225 483 
(346 835) besökare. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 173 tkr till sin helhet överförs till nästa år. 
Driftkostnader under året för Skulpturbiennalen, 190 tkr kompenseras vilket då innebär att 
investeringsbudgeten justeras ned med motsvarande belopp. Kulturnämnden hade inför 2020 ett 
ackumulerat överskott på +1 275 tkr. Detta ökar då till 2 638 som ingående balans 2021. 

Förskolenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 149 558 161 939 159 746 

Kostnader -923 922 -919 525 -888 701 

Nettokostnader -774 364 -757 586 -728 955 

Kommunbidrag 793 150 753 925 725 350 

Resultat 18 786 -3 661 -3 605 

Ackumulerat resultat 13 719 -5 067 -1 526 

Nettoinvesteringar -2 796 -2 124 -1 800 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +18,8 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. 

År 2020 går inte att jämföra med tidigare år på grund av Coronapandemin. Både intäkts- och 
kostnadssidan har påverkats. Förskoleavgifterna blev lägre än budgeterat på grund av de beslut som 
fattades under året till följd av rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift 
avgiftsbefriade under våren. Nämnden gjorde ett stort överskott avseende personalkostnader på grund 
av att förvaltningen inte använde sig av timavlönad personal i lika hög grad, både på grund av att antalet 
barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. En ökad andel 
personal var också frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker 
resulterade i det ekonomiska överskottet men är även en effekt av den omfattande åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans som beslutades av Förskolenämnden under hösten 2019. 

Nämnden beviljades ett minskat statsbidrag för mindre barngrupper ht 20/vt 21 (48 mnkr) vilket var 6 
mnkr lägre än i jämförelse med föregående period (54 mnkr). Bidraget söks för ett läsår i taget och 
prövas på nytt varje år vilket försvårar långsiktig planering och innebär ekonomisk osäkerhet. 
Dessutom har Skolverket informerat om att statsbidraget för mindre barngrupper sannolikt kommer 
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upphöra och föras samman med bidraget till kvalitetshöjande åtgärder till ett bidrag riktat mot 
förskolan från och med 2022. För Borås Stad och Förskolenämnden kan det komma att innebära en 
betydande minskning av riktade statsbidrag till förskoleverksamhet. 

I jämförelse med år 2019 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,0 (5,1). Barngruppernas storlek 
har minskat till 13 (14). Antal inskrivna barn i kommunen har minskat med 166 barn vilket motsvarar 
en minskning med 2,8 %.  Andelen utbildade förskollärare har ökat till 49% (48%). 

Förskolenämnden hade -5 067 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat +18 786 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +13 719 tkr. 

Grundskolenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 320 761 324 092 289 601 

Kostnader -1 840 533 -1 779 131 -1 690 028 

Nettokostnader -1 519 772 -1 455 039 -1 400 427 

Kommunbidrag 1 519 300 1 463 325 1 407 800 

Resultat -472 8 286 7 373 

Ackumulerat resultat 25 187 24 559 16 273 

Nettoinvesteringar -6 333 -5 227 -2 333 

I Borås Stads redovisning har Grundskolenämnden ett resultat på -472 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. I nämndens egen årsredovisning  presenteras ett resultat på -356 tkr. Avvikelsen beror 
på avstämning som skett i samband med Borås Stads bokslutsarbete. 

Livsmedels- och skolskjutskostnader avviker negativt i jämförelse med budget men inte vid jämförelse 
med utfall föregående år. Däremot har statsbidragsintäkter och lokalkostnader ökat mer än både budget 
och vid jämförelse med föregående år. 

Antal elever per lärare har ökat till 12,1 (11,3) men inte jämfört med det som grundskolan 
inrapporterade till SCB år 2019.  Antal elever per pedagogisk personal 8,9 (8,8) och antal elever per 
personal i fritidshem 22,1 (21,0) har ökat medan antal elever i  förskoleklass 16,3 (16,4) har förbättrats 
något i jämförelse med 2019. Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 
har förbättrats till 84,4% (79,9%). 

Grundskolenämnden hade +24 559 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Nämnden har 
gjort en framställan om ersättning för ökade kostnader motsvarande 1,1 mnkr utifrån beslut i 
Kommunstyrelsen om ökat värde av julklapp. Grundskolenämndens resultat uppgår till -472 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation  för ökat värde av julklappar. Det 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +25 187 tkr. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 274 481 287 032 286 856 

Kostnader -832 978 -829 917 -817 627 

Nettokostnader -558 497 -542 885 -530 771 

Kommunbidrag 549 400 526 920 509 350 

Resultat -9 097 -15 965 -21 421 

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 19 434 

Nettoinvesteringar -1 897 -3 298 -6 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -9,1 mnkr i jämförelse med tilldelat 
kommunbidrag.  

Underskottet har uppstått inom vuxenutbildning -7,2 mnkr och gymnasieverksamhet -8,4 mnkr. Ej 
utfördelad buffert +5,4 mnkr reducerar det totala underskottet.  

I gymnasieverksamhetens underskott på -8,4 mnkr ingår ökade kostnader pga. Coronapandemin, 
utbetald retroaktiv ersättning till friskola 3,6 mnkr, samt avsättning för eventuellt tillkommande 
retroaktiva friskoleersättningar med 5,0 mnkr. Om hänsyn tas till dessa kostnader innebär det att den 
egentliga gymnasieverksamheten under 2020 var i balans. 

Vuxenutbildningen negativa resultat på -7,2 mnkr beror på att Skolverket i samband med pandemin 
utlovat riktade extrasatsningar till Yrkesvux utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte 
tilläggsfinansiering men sent under hösten meddelade Skolverket att mindre än hälften skulle delas ut. 
Verksamheten hade då redan startats upp med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till 
Vuxenutbildningens underskott. 

Antal elever per lärare i gymnasieskolorna har ökat till 12,3 (11,9). Elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor har ökat jämfört med föregående år, 4 341 (4 287) vilket även elevantalet i Borås Stads 
gymnasiesärskola gjort 99 (90). Elever från andra kommuner har minskat 980 (1 074) medan elever hos 
extern utbildningsanordnare har minskat 612 (623). Elevantalet i grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt Yrkeshögskolan har ökat medan Särvux och Komvux för invandrare har minskat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 3 469 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2020. Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation för utbetald retroaktiv 
friskoleersättning, merkostnader pga. Corona inkl. kompensation för julgåvor samt viss del av utlovat 
men ej utdelat statsbidrag till vuxenutbildningen. Kompensationen motsvarar årets underskott vilket 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till oförändrat +3 469 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 50 330 80 429 129 955 

Kostnader -378 089 -391 360 -422 801 

Nettokostnader -327 759 -310 931 -292 846 

Kommunbidrag 316 900 288 850 275 150 

Resultat -10 859 -22 081 -17 696 

Ackumulerat resultat -32 955 -22 096 -15 

Nettoinvesteringar - - - 

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -10 859 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Underskottet beror till största del på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser 
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HVB 13-20 år samt köp av platser vuxna. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av genomförda 
besparingar samt arbetet med att  förkorta institutionsplaceringar. Utifrån förra årets negativa resultat 
har nämnden under 2020 haft en handlingsplan för en ekonomi i balans. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. 

Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -22 096 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -10 859 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det 
utgående ackumulerade resultatet för 2020 blir därmed -32 955 tkr. 

Arbetslivsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 157 426 186 243 212 137 

Kostnader -394 334 -414 232 -436 298 

Nettokostnader -236 908 -227 989 -224 161 

Kommunbidrag 237 550 233 200 231 850 

Resultat 642 5 211 7 689 

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 3 000 

Nettoinvesteringar - - - 

Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 642 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. 
Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd och central administration 
och beror till stor del på vakanser och ej tillsatta tjänster under året. 

Utbetalning av försörjningsstöd har ökat under året och för 2020 landade det på 55 894 tkr (52 534), 
vilket är något högre än budget. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 
samman uppgår summan till 119 863 tkr (117 438) även det något högre än föregående år. Antal 
hushåll med försörjningsstöd har under året varit 705 st (708). 

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap) 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 642 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet 
vilket innebär att det tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta ett 
eventuellt försämrat konjunkturläge. 

Sociala omsorgsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 110 755 105 415 108 390 

Kostnader -801 450 -783 817 -752 011 

Nettokostnader -690 695 -678 402 -643 621 

Kommunbidrag 700 200 657 275 626 700 

Resultat 9 505 -21 127 -16 921 

Ackumulerat resultat -5 787 -11 792 -5 415 

Nettoinvesteringar - -730 - 

Sociala omsorgsnämnden visar ett positivt resultat på 9 505 tkr. Nämndens verksamhet har under året 
påverkats av pandemin med bl a minskad efterfrågan på insatser och stängning av daglig verksamhet. 
Utifrån förra årets negativa resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans. Nämnden hade under året även budget för nya boenden som inte blev färdiga som planerat och 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 100(123) 

därmed bidrog till det positiva resultatet. 

Under ett års tid har Sociala omsorgsnämnden arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom 
bl.a. en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika 
rekommendationer på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa 
rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra 
roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. 

Sociala omsorgsnämnden hade -11 792 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår att ökade kostnader för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 
1 700 tkr avskrivs. Vid resultatöverföringen räknas budget för boenden och aktiveringspedagoger som 
ej startat som planerat under året av. Detta innebär att det ackumulerade utgående resultatet för 2020 
blir -5 787 tkr. 

Vård- och äldrenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 148 268 136 337 147 625 

Kostnader -1 514 053 -1 469 442 -1 426 970 

Nettokostnader -1 365 785 -1 333 105 -1 279 345 

Kommunbidrag 1 401 700 1 345 100 1 303 150 

Resultat 35 915 11 995 23 805 

Ackumulerat resultat 104 494 70 279 62 084 

Nettoinvesteringar - - - 

Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 35 915 tkr. Vård och omsorg i ordinärt 
boende har det största överskottet och det kan direkt kopplas till lägre efterfrågan av insatser som en 
följd av pandemin. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat jämfört med 2019 och 2018. 

Förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och digitalt stöd i hemmet har införts. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat förs 34 215 tkr över till Vård- och äldrenämndens 
ackumulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 104 494 tkr. 
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Bolagens resultat och verksamhet 
Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av förvaltningsberättelsens 
avsnitt "Den kommunala koncernen". En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag 
och ekonomiska föreningar finns i not under sammanställda räkenskaper. 

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens 
årsredovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I samtliga 
fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbunden Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt 
från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. 

I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den lagstadgade 
prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 
har för år 2020 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga majoritetsägda bolag. 

Bolagen redovisar ett resultat 2020 på 155 mnkr efter finansnetto. Det är 53 mnkr bättre än budgeterat, 
främst hänförligt till fastighetsförsäljning i AB Bostäder i Borås, engångsintäkter i Borås Elnät AB samt 
lägre underhållskostnader i bostadsbolagen. Soliditeten ökar för bolagen från 13 % till 14 %, då den 
högre resultatnivån täcker upp för bolagens fortsatt höga investeringstakt. 

I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare. 
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Samtliga bolag 2020 

  mnkr mnkr mnkr mnkr % % 

 

Koncern-
bidrag 

lämnat- 
erhållit+ 

Resultat 
efter finans-

netto 
Eget kapital Balans-

omslutning 

Avkastning 
på totalt 

kapital 
Soliditet 

STADSHUSKONCERNEN       

Borås Stadshus AB koncernen 67,3 79 853 7 418 2,3 11,5 

Borås Stadshus AB moderbolaget 1,9 -3,0 458,9 725  63,3 

Borås Energi och Miljö AB -10,0 52,3 557,5 5 211 2,5 10,7 

Borås Elnät AB -42,0 68,4 372,1 1 471 5,2 25,3 

Borås Djurpark AB 17,1 -17,6 2,3 144  1,6 

Borås kommuns Parkerings AB -7,3 10,3 11,8 131 8,6 9,0 

Industribyggnader i Borås AB inkl db -8,0 16,1 90,1 437 4,3 20,6 

BoråsBorås TME AB 18,0 -18,0 0,1 20  0,6 

Akademiplatsen AB 27,7 -27,7 0,2 61  0,2 

Inkubatorn i Borås AB 2,6 -2,7 1,7 6  28,5 

BOSTADSBOLAGEN  77 848 4 951 2,4 17,1 

AB Bostäder I Borås  61,9 703,6 3 713 2,5 18,9 

Fristadbostäder AB  3,1 29,5 231 2,8 12,8 

AB Sandhultsbostäder  4,0 36,8 301 2,2 12,2 

AB Toarpshus  5,8 24,1 230 3,6 10,5 

Viskaforshem AB  2,0 53,7 476 1,2 11,3 

FÖRBUNDEN       

Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (100%)  5,8 57,4 161 4,5 35,8 

Sjuhärads kommunalförbund (100%)  0,1 9,8 78 0,6 12,5 

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden)  155  12 369 2 14 

fg år  -7  12 058   

Stadshuskoncernen 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 1 514 1 502 1 407 

Resultat efter finansnetto 78,6 13,7 91,4 

Avkastning eget kapital, % 9,2 1,7 12,0 

Balansomslutning 7 418 7 262 6 631 

Soliditet, bokförd, % 11,5 10,9 11,5 

Investeringar 543 971 1 623 

I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag, förutom de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. 

Stadshuskoncernen har under 2020 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 79 mnkr, vilket 
är 65 mnkr bättre än 2019. Föregående års resultat påverkades av nedskrivningar av 
anläggningstillgångar, vilket inte förekommer i år. För 2020 visar de flesta bolagen god 
budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. Negativ avvikelse finns hos Borås Energi och 
Miljö AB, som tappat försäljning till följd av varmare temperaturer än budgeterat, samt hos Borås 
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Djurpark AB som en följd av Coronapandemin. Koncernens resultat 2020 påverkas även av fulla 
kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s EMC-investering. 

Balansomslutningen har under året ökat med 156 mnkr, främst hänförligt till Borås Elnäts pågående 
investering i en 130 kilovolts-ringledning runt Borås samt nya omvandlingsområden för VA och 
reinvesteringar i Borås Energi och Miljö. 

Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än 
2019. 

Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 

Borås Stadshus AB - moderbolaget 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 0 0 0 

Resultat efter finansnetto -3,0 -2,6 -1,9 

Balansomslutning 725 729 710 

Soliditet, bokförd, % 63,3 63,1 64,8 

Väsentliga händelser under året 
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen. 

Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 67,3 mnkr i 
koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Industribyggnader i Borås AB samt 
Borås kommuns Parkerings AB. Till Akademiplatsen AB, BoråBorås TME AB, Borås Djurpark AB 
samt Inkubatorn i Borås AB lämnades koncernbidrag på 65,4 mnkr. Resterande erhållna 1,9 mnkr har 
använts för att finansiera moderbolaget. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,3 % per 2020-12-
31. 

En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, 
beroende på bolagens resultatutveckling och då främst för Borås Energi och Miljö AB. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 
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Borås Energi och Miljö AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 1 079 1 064 987 

Resultat efter finansnetto 52,3 25,8 57,3 

Avkastning totalt kapital, % 2,5 1,9 1,8 

Balansomslutning 5 211 5 082 4 657 

Soliditet, bokförd, % 10,7 10,2 10,8 

Investeringar 360 636 1 240 

Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr 

  2020 2019 2018 Förändring 

Fjärrvärme 47 52 61 -5 

Övrig energiverksamhet 7 10 11 -3 

Biogas -18 -20 -11 2 

Avfallsverksamhet 9 14 19 -5 

Vatten och avlopp 12 -16 3 28 

Övrigt och gemensamt -5 -15 -24 10 

Boras Waste Recovery AB (dotterbolag) 0 0 -2 0 

Väsentliga händelser under året 
Borås Energi och Miljö AB har under året slutfört de sista delarna i EMC-projektet (nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk), med en upparbetad investering på 3,5 mdkr per 2020-12-31. Bolaget har en 
kvarstående tvist med en entreprenör gällande isoleringen i kraftvärmeverket. 

Styrelsen har fattat beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för villor och 
fritidshus, efter ändrade förutsättningar för projektets finansiering. Kommunfullmäktige beslutade i 
december att godkänna investeringen. Kommunfullmäktige har även haft uppe bolagets strategiska 
arbete kring biogasens framtid och framtida dricksvattenförsörjning för ställningstagande. 

Under 2020 höjdes VA-taxan med 8 %, fjärrvärmepriset med 1,8 % och avfallstaxan med 1,8 %. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 52,3 mnkr, vilket är nästan 8 mnkr 
lägre än budget. Den negativa avvikelsen beror på lägre försäljning av fjärrvärme och el till följd av 
varmare temperaturer under året än budgeterat. 

Resultatet når varken upp till budget eller till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 3 % avkastning 
på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,7 % och når inte målet på 12-15 %. 

Bolagets arbete med att implementera EMC in i den normala verksamheten pågår, och är central för 
bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar balans- och resultaträkning med hög 
låneskuld och höga kapitalkostnader är implementeringen viktig för att hitta synergier och 
effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. Bolaget står även inför fler stora investeringar 
framåt och behöver arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar för att kunna fortsätta med den 
höga investeringstakten samt för att nå Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för bolaget. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 
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Borås Elnät AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 307 305 300 

Resultat efter finansnetto 68,4 43,6 61,5 

Avkastning totalt kapital, % 5,2 3,5 5,2 

Balansomslutning 1 471 1 480 1 337 

Soliditet, bokförd, % 25,3 23,5 27,2 

Investeringar 103 247 194 

Ekonomiskt utfall per affärsområde, mnkr 

  2020  2019  Förändring 

Resultat, AO Elnät 66,3  72,1  -5,8 

Resultat, AO Stadsnät 2,0  -28,6  30,6 

Nettoomsättning, Elnät 206 74 % 217 77 % -11 

Nettoomsättning, Stadsnät 71 26 % 65 23 % 6 

Investeringar, AO Elnät 72 69 % 174 71 % -102 

Investeringar, AO Stadsnät 31 31 % 73 29 % -42 

Väsentliga händelser under året 
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden fortsatt av ny elnätsinfrastruktur genom att binda ihop en 
ring med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås och genom färdigställandet av en ny nätstation i Kyllared. 
Inom affärsområde Stadsnät har utbyggnaden och utvecklingen av fibernätet fortsatt. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 68 mnkr, vilket är betydligt högre än både budget och resultatet 
2019. Bolaget har erhållit en vitesintäkt samt något högre anslutningsavgiftsintäkter som förklarar 
budgetavvikelsen. Förbättringen jämfört med 2019 beror på att resultatet då belastades av en 
nedskrivning på 25 mnkr. 

Bolagets resultat överstiger budget och Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 % i avkastning på 
totalt kapital överträffas då utfallet blev 5,2 %. Soliditeten uppgår till 25,3 % vilket är över målet på 20-
25 %. 

Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Samtidigt medför den stora pågående 
investeringen i 130 kV ringledning och den avslutade bredbandssatsningen ökade finansiella kostnader. 
Intäktsnivåerna kan inte justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för 
affärsområde Elnät för perioden 2020-2023. Det råder ännu osäkerhet kring möjligheterna att använda 
outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder. Bolagets ansvar att trygga viktig infrastruktur är 
långsiktigt och lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
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Borås Djurpark AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 63 65 57 

Resultat efter finansnetto -17,6 -13,9 -19,8 

Balansomslutning 144 143 152 

Soliditet, bokförd, % 1,6 1,9 1,9 

Investeringar 4 6 7 

Väsentliga händelser under året 
Djurparken har utifrån den rådande pandemin haft ett bra besöksår i djurparken och antalet betalande 
besökare blev 197 000, en minskning med 16 000 besökare jämfört med 2019. Parken har kunnat ha 
öppet men med begränsningar utifrån gällande rekommendationer. Däremot har campingen haft 
betydligt färre gästnätter än 2019 på grund av pandemin. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-12 mnkr 2020 i likhet med budgeterat resultat. Bolagets resultat på -17,6 mnkr når inte resultatkravet 
till följd av Coronapandemin, som medfört betydligt lägre intäkter för campingen och 
restaurangverksamheten. 

Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter, och särskilt 
2020 då djurparken lockade besökare till Borås. Efter pandemin är det dock viktigt att bolaget når 
uppsatt resultatkrav och arbetar mot en ökad lönsamhet. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Borås kommuns Parkerings AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 41 42 39 

Resultat efter finansnetto 10,3 -9,9 12,1 

Avkastning eget kapital, % 87,7 -139,4 175,4 

Balansomslutning 131 133 64 

Soliditet, bokförd, % 9,0 5,4 10,8 

Investeringar 8 81 11 

Väsentliga händelser under året 
Coronapandemin har haft stor påverkan på bolaget. Till följd av tappade intäkter har bolaget avstått 
från att tillsätta vakanser samt avvaktat med investeringar och en del underhåll. Ett stort antal nya 
digitala parkeringsautomater har installerats under året vilket möjliggör för bolaget att följa 
beläggningen i realtid. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat om 10,3 mnkr, vilket är 2,7 mnkr över budget. 
Intäkterna sjönk drastiskt i början av Coronapandemin vilket medförde kostnadsåtgärder för att minska 
resultatpåverkan. De tidiga åtgärderna och ökad beläggning delar av året bidrar till ett bättre resultat än 
budgeterat. Även Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr uppfylls. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 57 58 62 

Resultat efter finansnetto 16,1 17,8 14,8 

Avkastning totalt kapital, % 4,3 5,3 3,9 

Balansomslutning 437 401 441 

Soliditet, bokförd, % 20,6 20,8 18,3 

Investeringar 46 8 143 

Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har under året slutfört byggnationen av Borås Event, som har ersatt 
Rotundan med en ny anpassad byggnad för barn- och familjeaktiviteter. 

Eolus 6 AB har lämnat hyresrabatt till hyresgästen för Borås Kongress till följd av Coronapandemin, 
och fått tillbaka en del genom statligt stöd. 

Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 16,1 mnkr, nästan 6 mnkr högre än budget. Resultatet 
innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital på 3,5 % uppfylls. Även 
soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida utmaningar 
med. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget/bolagen har 
att verka inom. 

BoråsBorås TME AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 3 3 5 

Resultat efter finansnetto -18,0 -18,4 -14,9 

Balansomslutning 20 20 17 

Soliditet, bokförd, % 0,6 0,6 0,7 

Investeringar 0 1 0 
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Väsentliga händelser under året 
BoråsBorås TME AB har på grund av Coronapandemin fått ställa om marknadsföringen under året och 
de flesta planerade evenemang har ställts in. Dock kunde Street-Art festivalen No Limit Artscape 
Edition arrangeras på Norrby i september. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-19,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -18 mnkr uppfyller detta krav och håller sig inom budgeterat 
resultat på -21,2 mnkr. Inställda evenemang till följd av pandemin förklarar resultatförbättringen. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Akademiplatsen AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 2 4 3 

Resultat efter finansnetto -27,7 -26,2 -15,6 

Balansomslutning 61 60 57 

Soliditet, bokförd, % 0,2 0,2 0,3 

Investeringar 3 1 28 

Väsentliga händelser under året 
Bolagets båda verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Textile Fashion Center har haft 
halverade besökssiffror och för Borås Kongress har genomförandet av möten och kongresser 
försvårats i olika grad under året. Gällande den stämning av bolaget för korttidshyra av LED-skärm i 
Borås Kongress har dom fallit. Bolaget döms att betala ca 1,3 mnkr i skadestånd. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-27,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -27,7 mnkr uppfyller detta krav. Omsättningen minskar kraftigt 
då driftsoperatören av Borås Kongress haft stängt delar av året, men eftersom även kostnaderna varit 
lägre och bolaget erhållit hyresrabatt från båda hyresvärdarna hamnar resultatet i nivå med budget. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 
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Inkubatorn i Borås AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 9 9 11 

Resultat efter finansnetto -2,7 -2,7 -1,9 

Balansomslutning 6 6 6 

Soliditet, bokförd, % 28,5 32,0 32,7 

Investeringar 0 0 0 

Väsentliga händelser under året 
Under året har 15 nya kunder tillkommit och 5 kunder har gjort en positiv exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var -2,6 
mnkr 2020. Resultatet är dock något bättre än budgeterat resultat på -2,9 mnkr. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Bostadsbolagen 
Borås Stad äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de tidigare 
kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer. 

Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. 
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga marknadsräntor 
och låg vakansgrad. Den bokförda soliditeten uppgick i genomsnitt till 17 % vilket är klart under snittet 
för SABO-företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger dock de bokförda värdena, och 
den justerade soliditeten, där hänsyn tas till bedömda marknadsvärden är 45 % för bostadsbolagen 
sammantaget. 

De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bolagen kan uppnå Kommunfullmäktiges 
direktavkastningskrav. 

I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse per bolag. 
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Bostadsbolagens nyckeltal 

  AB Bo-
städer 

Fristad-
bostäder 

Sandhult
s- 

bostäder 
Toarps-

hus 
Viska-

forshem 
S:a 

2020 
S:a 

2019 
Riket 
2019* 

Lönsamhet         

Resultat efter finansnetto, mnkr 61,9 3,1 4,0 5,8 2,0 76,8 -19,8  

Resultat efter finansnetto, kr/kvm 
totyta 132 76 166 168 53 127 -33  

Direktavkastning fastigheter, % 
bokfört värde 6,8 7,8 4,8 6,6 4,7 6,5 5,8 6,8 

Direktavkastning fastigheter,  % 
justerat värde ** 3,2 4,2 3,6 5,2 3,0 3,3 3,2  

Finansiell balans         

Balansomslutning, mnkr 3 713 231 301 230 476 4 951 4 817  

Soliditet, % bokförd 18,9 12,8 12,2 10,5 11,3 17,1 16,2 30,9 

Soliditet, % justerad mdsvärden 48,8 42,0 27,9 24,8 31,8 45,6 42,0  

Belåningsgrad, % bokförd 76 83 85 86 86 78 79 65,2 

Finansiering         

Räntekostnader, kr/m2 66 79 114 69 103 71 70  

Genomsnittlig låneränta, % 1,1 1,7 1,1 1,2 1,0 1,1 1,3 1,4 

Operativa nyckeltal         

Driftnetto, kr/m2 502 415 604 432 488 495 423 433 

Underhåll och reparationer, kr/m2 194 184 260 215 311 204 241 249 

Marknadsmässiga nyckeltal         

Antal bostadslägenheter 6 635 611 297 460 505 8 508 8 358  

Andel outhyrda lägenheter, % 1,0 0,2 0,7 1,3 0,4 0,9 0,6  

Hyresbortfall lägenheter och 
lokaler, mnkr 9,0 0,1 0,6 0,4 0,1 10,2 9,3  

Medelhyra lägenheter, kr/m2 1 106 960 1 164 972 974 1 084 1 051  

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 7 418 5 320 12 595 6 574 10 482 7 994 7 904 6 341 
* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner med över 75 000 invånare. 
** Direktavkastning: driftnetto dividerat med fastigheternas marknadsvärden. 

AB Bostäder i Borås 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 530 506 498 

Resultat efter finansnetto 61,9 -24,6 53,8 

Direktavkastning, % 3,2 3,2 3,0 

Balansomslutning 3 713 36 161 3 394 

Soliditet, bokförd, % 18,9 18,0 19,8 

Soliditet, justerad, % 48,8 44,9 46,4 

Investeringar 187 369 466 

Väsentliga händelser under året 
I början av året skedde inflyttning i de två nybyggda höghusen på Hulta. Under våren startade 
nyproduktionen av 144 lägenheter, varav en del trygghetsbostäder, på Regementsstaden. Tillsammans 
med Borås Stad pågår planering för ombyggnation av två mötesplatser inom bolagets fastighetsbestånd. 
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Tvisten med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av Våglängdsgatan 19, och som sedan 
stämde AB Bostäder i Borås under 2019, är inte löst utan ligger hos Borås Tingsrätt för beslut. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget visar ett resultat om 62 mnkr 2020, vilket överstiger budget med 31 mnkr och ger en 
direktavkastning på 3,2 %, att jämföra med Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Även resultatkravet på 
40 mnkr före utrangeringar uppfylls. Budgetavvikelsen utgörs främst av en fastighetsförsäljning samt 
mindre utfört underhåll och stoppade badrumsrenoveringar till följd av pandemin. Bolagets resultat 
behöver fortsätta vara på denna nivå för att klara såväl avkastningskrav samt möta utmaningar med 
höga utrangeringskostnader och underhållsbehov de kommande åren. 

Den avyttring av 911 lägenheter som gjordes 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget 
kapital och en initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. Soliditeten har sedan dess försvagats 
till följd av höga investeringar och minusresultat 2019. Den bokförda soliditeten når inte soliditetsmålet 
på 20 %. Den justerade soliditeten uppgår till 48,8 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt 
överstiger de bokförda värdena och når målet på 40 %. 

Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen ska klara 
av bostadsförsörjningen. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Fristadbostäder AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 40 40 39 

Resultat efter finansnetto 3,1 -0,3 3,8 

Direktavkastning, % 4,2 3,3 4,8 

Balansomslutning 231 225 231 

Soliditet, bokförd, % 12,8 11,9 11,7 

Soliditet, justerad, % 42,0 42,0 37,3 

Investeringar 8 5 3 

Väsentliga händelser under året 
Förberedelserna för en nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt och bygglov 
lämnades in i slutet av året. Byggprojektet planeras att påbörjas sommaren 2021. 

Under året har en ombyggnation av en förskola till två lägenheter gjorts. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Årets resultat på 3,1 mnkr är något bättre än budget, vilket främst beror på lägre värmekostnader. 
Direktavkastningen uppgår till 4,2 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %. 

Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de 
senaste åren stärker soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka 
marknadsvärden innebär att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %. 

Det är av vikt att bolaget fortsatt når avkastningskravet framöver för att klara kommande investeringar, 
ökat underhåll och ökad skuldsättning. 
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

AB Sandhultsbostäder 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 27 25 20 

Resultat efter finansnetto 4,0 0,2 1,6 

Direktavkastning, % 3,6 3,5 3,5 

Balansomslutning 301 299 325 

Soliditet, bokförd, % 12,2 11,2 10,4 

Soliditet, justerad, % 27,9 27,5 18,7 

Investeringar 7 0 96 

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har färdigställt en ombyggnation av lägenheter samt två lokaler till lägenheter på Ekvägen i 
Sandhult. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Sandhultsbostäder gör ett bra resultat 2020 som överstiger budget med 2 mnkr. Pandemin har medfört 
att planerat inre underhåll inte har kunnat genomföras och resultatförbättringen utgörs främst av lägre 
underhållskostnader. Direktavkastningen uppgår till 3,6 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %. 

Soliditeten stärks i och med årets positiva resultat och överstiger målet på 10 % på bokfört värde. Även 
justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 % då marknadsvärdena är starka. 

Det är viktigt att bolaget fortsätter nå en hög resultatnivå och kravet på direktavkastning framöver för 
att klara ökat underhållsbehov och på sikt även höjda räntor. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

AB Toarpshus 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 34 29 28 

Resultat efter finansnetto 5,8 0,9 0,9 

Direktavkastning, % 5,2 3,1 2,7 

Balansomslutning 230 250 177 

Soliditet, bokförd, % 10,5 7,3 9,8 

Soliditet, justerad, % 24,8 28,0 38,1 

Investeringar 9 75 29 
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Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har färdigställts med inflyttning i 
etapp 2 under april. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett starkt resultat på 5,8 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget.  Resultatförbättringen 
utgörs främst av lägre underhållskostnader då pandemin satt stopp för planerat inre underhåll. 
Direktavkastningen uppgår till 5,2 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %. 

Det starka resultatet stärker soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås. Justerad soliditet 
uppgår till 24,8 % och ligger precis på gränsen till målet på 25 %. 

Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora underhållsbehovet 
och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt ränteläge och låga vakanser 
har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att bolaget når en högre vinstnivå 
och direktavkastning framöver, även när budgeterat underhåll kan genomföras, för att klara sina 
utmaningar. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 

Viskaforshem AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 43 42 42 

Resultat efter finansnetto 2,0 3,9 4,4 

Direktavkastning, % 3,0 3,8 4,0 

Balansomslutning 476 428 410 

Soliditet, bokförd, % 11,3 12,1 11,6 

Soliditet, justerad, % 31,8 27,9 27,3 

Investeringar 58 27 6 

Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har fortsatt under året och beräknas vara 
inflyttningsklara under våren 2021. I slutet av året påbörjades byggnationen av 30 trygghetsbostäder i 
centrala Viskafors. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Viskaforshem visar ett resultat lika med budget, och en direktavkastning på 3 % vilket inte når upp till 
ägarens krav på 3,5 %. 

De pågående nybyggnationerna och en lägre resultatnivå än de senaste åren försvagar soliditeten, men 
som ändå uppnår målet för bokförd soliditet på 10 % och för justerad soliditet på 25 %. 

Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är av största vikt att bolaget framöver 
når avkastningskravet för att klara pågående investeringar och ökad skuldsättningsgrad. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom. 
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Förbunden 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett 
resultat 2020 på 5,8 (0,4) mnkr. Borås Stads bidrag 2020 till förbundet var 85,4 (83,5) mnkr. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %. 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis 
ska förbundet: 

• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
• Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå. 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,1 (-0,9) mnkr. Borås Stads bidrag till förbundet 2020 
(förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,3 (16,1) mnkr. 
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Hållbart Borås 
Enligt Vision Borås 2025 är målet en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar. 

Borås Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska 
skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. För att minska skillnaderna 
arbetar vi med utvalda målområden kring de livsvillkor som människor lever under, vilka bland andra 
omfattar en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete, en god försörjning, ett bra boende och en 
god livsmiljö. Arbetet präglas av en bred samverkan samt fokus på främjande, kunskapsbaserade och 
tidiga insatser. 

Under 2020 har vi bland annat arbetat med att stärka det kommunala aktivitetsansvaret. Detta genom 
att etablera en tvärsektoriell enhet som arbetar kartläggande, uppsökande och motiverande gentemot 
målgruppen unga, både på individ- och gruppnivå. Vi har fortsatt att utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet som är en hälsofrämjande arena för föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn. En annan 
viktig insats som är i uppstarten är Arenaskola. Sjöboskolan har blivit utvald att bli en arena där man 
öppnar upp skolan efter lektionstid och där fler aktörer kan verka och bidra till skolans 
kompensatoriska uppdrag. Om fler kan bidra till barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling kan 
skolan få bättre möjligheter att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Där kan även ett aktivt 
områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor får möjlighet 
att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljd studiegång. Att se skolan som 
en arena i lokalsamhället kan vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt 
även viktigt även för frågor som rör tillit, trygghet och sammanhållning. 

Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi. 

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och 
nätuppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år. 

I efterföljande följande avsnitt fördjupas delar av hur Borås Stad arbetar med hållbarhet. 

Välfärdsbokslut - för ett socialt hållbart Borås 
Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet beskriver med hjälp 
av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala hållbarheten. 
 
Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att använda 
befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom egna enkätundersökningar i årskurs 6, 
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Fram till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter fram 
men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år. 

Genom att i Välfärdsbokslutet uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska 
områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och 
uppföljning, t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de 
grupper som har störst behov. 

Varje avsnitt i Välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de mänskliga 
rättigheterna som tillhör. De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten är: Ingen 
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fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen 
samt Fredliga och inkluderande samhällen. 
 

 

Omvärld 
I ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige fortsatt god. För stora delar av befolkningen 
utvecklas folkhälsan positivt. Men skillnader i hälsa och förutsättningar för en god hälsa består, både 
mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. De sociala och ekonomiska 
konsekvenser som riskerar uppstå i samband med Covid-19-pandemin ökar riskerna för att skillnader 
mellan grupper i samhället kommer öka ytterligare. 
 
En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda 
och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade. 

Social hållbarhet i Borås – indikatorer 
I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data är de 
senast uppdaterade siffrorna och i procent. I rapporten Välfärdsbokslut 2020 – för ett socialt hållbart 
Borås, som kommer att publiceras i mitten av 2021, kommer indikatorerna även vara uppdelade på 
geografiska områden och fler åldrar. Dessutom kommer fler indikatorer under avsnitten att presenteras. 
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Sammanställning nyckeltal 

  Kvinnor Män Alla Trend 

Fattigdom     

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (2018) i.u i.u 7,1 Positiv 

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (2019) 0,6 0,6 0,6 Oförändrad 

Hälsa och Välbefinnande     

Medellivslängd (2019) Obs! Inte procent 84,6 80,5 i.u Oförändrad 

Bra självskattat hälsotillstånd (2020) 69 74 72 Oförändrad 

Arbete     

Förvärvsarbetande, 20-64 år (2019) 78,5 81,4 80,0 Oförändrad 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar 
(2018) 5,9 6,5 6,2 Positiv 

Inkludering och deltagande     

Invånare 18-64 år som avstår från att gå ut ensam 
(2020) 47 16 31 Negativ 

Invånare 18-64 år med avsaknad av tillit till andra 
(2020) 31 30 30 Oförändrad 

Hållbara städer och miljöer     

Trångboddhet i flerbostadshus enl. norm 2 (2019) 18,4 21,3 19,8 Oförändrad 

Utbildning     

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 
(2020) 87,5 85,7 86,6 Positiv 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning 
(2019) 44,4 33,4 38,8 Positiv 

Källa: Kolada, Jämföraren 

Utifrån nyckeltalen finns utmaningar i att fler är oroliga för att gå ut ensamma. Framför allt är 
skillnaden mellan män och kvinnor något att verkligen beakta. Trångboddheten är också en fortsatt 
utmaning i arbetet för hållbara städer. Precis som utmaningen att skillnader mellan olika 
socioekonomiska grupper verkar öka över tid. Några av nyckeltalen har en positiv trend. Att ha i åtanke 
är att bland dessa nyckeltal är det endast andel elever i åk 9 med behörighet till yrkesprogram där en 
siffra för år 2020 kan rapporteras. Här får vi anta att Covid-19-pandemin kan komma att påverka flera 
av nyckeltalen negativt när mer aktuell data kan redovisas. 

Arbetet framåt 
Under året har en uppföljning av nämndernas och bolagens användande av Välfärdsbokslutet i budget- 
och planeringsarbetet genomförts. Detta i enlighet med det beslut som togs i Kommunfullmäktige den 
29 september 2019. Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder och bolag arbetar med 
områden som Välfärdsbokslutet berör. En del arbetar direkt med områden i bokslutet, andra arbetar 
med sådant som berör områden i bokslutet. Det går dock genom inkomna svar att konstatera att 
bokslutet berör näst intill alla nämnder och bolag. 

Förvaltningar och bolag använder bokslutet på olika sätt. I vissa fall finns det ingen tydlig process kring 
hur bokslutet används utan det är kunskap som nyttjas omedvetet. I andra fall beskrivs bokslutet 
användas medvetet och på strategisk nivå i arbetet med prioriteringar. Bokslutet ses i dessa fall som en 
kunskapsbas för att kunna göra rätt insatser eller omprioriteringar. Bokslutet använd också som 
komplement till egna analyser. 

I de fall bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara 
bristen på kunskap om bokslutet eller brist på rutiner att arbeta utifrån bokslutet. Det saknas rutiner 
och arbetssätt för hur bokslutet kan användas, men också rutiner för att veta om bokslutet används 
eller inte. I de fall bokslutet används medvetet sker arbetet på en förvaltningsövergripande- och 
ledningsnivå av verksamhetsutvecklare, chefsfunktioner eller förvaltningskontrollers. 

Förvaltningarna och bolagen önskar i användandet av Välfärdsbokslutet en tydlighet kring vilka 
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områden/avsnitt som berör respektive förvaltning och bolag. Detta kommer därför att läggas till i 
Välfärdsbokslutet 2020. Välfärdsbokslutet kommer också avslutas med slutsatser och 
rekommendationer i det fortsatta arbetet, efter önskemål från förvaltningar och bolag. Vidare kommer 
Välfärdsbokslutet att kompletteras med verktyg och metoder för att öka användbarheten av bokslutet i 
arbetet för social hållbarhet. 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Jämställdhet är också ett av de 17 globala målen i 
Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex delmålen vilka listas nedan: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande. • Ekonomisk jämställdhet. • Jämställd utbildning. • Jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. • Jämställd hälsa. • Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. 

När dessa mål appliceras på kommunal nivå skapar de aktiviteter över hela verksamheten. De tar 
samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. För 
att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i det kommunala arbetet så arbetar Borås Stad 
utifrån strategin om jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att 
jämställdhetsperspektivet beaktas i all politik som påverkar människors villkor. Detta för att säkerställa 
att jämställdhetsperspektivet inte hamnar i skymundan. 

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet till CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet på 
lokal och regional nivå. Deklarationen ska användas som ett verktyg för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som 
arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 

I årsredovisningen följs nämndernas intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet upp genom att 
de effekter nämnden har uppnått inom området beskrivs. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten, dels pågående eller planerade 
projekt med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. Nedan följer bra exempel på aktiviteter 
som genomförts i nämnderna under året. 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. För att 
upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning görs årligen en 
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Kartläggning görs inom både lika och likvärdiga arbeten. Eventuella skillnader analyseras i 
syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Avdelningen personal och 
förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess. 

Tekniska nämnden arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

Borås Stadsteater, som är en del av Kulturnämnden, har under flera år arbetat med att skapa en mer 
jämställd arbetsplats. Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga 
konstnärer. Efter det uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner 
har problem med sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom 
föreläsning om härskartekniker och makt men även i kommunikation. 

Flera av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kuratorer har deltagit i framtagandet av Borås 
Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med hedersrelaterat våld”. 
Handboken ska under våren 2021 implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i 
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arbetet med våld i nära relationer. Förvaltningen har också arbetat fram rutiner för att främja, något 
som nu implementerats i verksamheten. Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp 
könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 
fördjupad analys. 

Vård- och äldrenämnden använder könsuppdelad statistik (där det finns) i uppföljningar för att kunna 
göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden följer ex könsuppdelad statistik om 
biståndsbedömda och utförda insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser 
och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik. Skillnader mellan män och kvinnor tas med när 
resultaten i undersökningar analyseras och åtgärder tas fram. 

Miljö i Borås Stad 2020 – ett både förlorat och vunnet år 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi. 

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och 
nätuppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år. 

Nedtill följer exempel på aktiviteter och händelser kopplat till miljö i Borås. Under våren 2021 kommer 
Borås Stads miljörapport 2020, som är en uppföljning av kommunkoncernens miljömål. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig att läsa på boras.se 

Energi och klimat i Borås Stad 
Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har, jämfört med 2016, 
minskat med drygt 12 procent. Energianvändningen har inte minskat kontinuerligt genom åren. Den 
största minskningen skedde under 2020, vilket sannolikt beror på att 2020 var ett ovanligt varmt år som 
resulterade i ett minskat energibehov för uppvärmning av lokaler och bostäder. Flera kommunala 
lokaler har också varit stängda på grund av pandemin. 

Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har sedan 2015 minskat med 51 
procent. Borås Stads miljömål är att till och med år 2021 minska användningen av fossila bränslen med 
60 procent jämfört med utgångsåret 2015. 
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Bild. Utsläpp av koldioxidekvivalenter (även effekten av andra växthusgaser utöver koldioxid är inräknat) från 
flygresor, Borås Stads fordonsflotta samt privata bilar i tjänst under åren 2016 till 2020. 

Utsläppen, räknat i koldioxidekvivalenter, från Borås Stads tjänsteresor med bil och flygresor minskade 
med 18 procent under 2020 jämfört med 2019 (se bild). Minskningen beror till stor del på att antalet 
flygresor och resor med privatbil i tjänst minskat till följd av pandemin. Utsläppsminskningen från 
tjänsteresor ligger i linje med den minskningstakt per år som är satt i Borås Stads koldioxidbudget. 

Antal online-möten via Teams och Skype har i Borås Stads organisation ökat kraftigt, från 674 möten 
februari månad 2020, till 11 300 december månad 2020. Fler online-möten är ett direkt resultat av 
pandemin. Trenden för online-möten har ökat stadigt under hela 2020. Mer hemarbete i kombination 
med en större nedstängning av samhället har också inneburit minde fordonstrafik i Borås. 

Statistik från Tekniska förvaltningen visar att trafiken i centrala delar av Borås minskat mellan 6 till 10 
procent under 2020. Det har också gett avtryck i luftkvaliteten i Borås och högst sannolikt är det 
pandemin som är orsaken till förändringen. Även om väderfaktorer spelar en stor roll för vilka halter av 
kvävedioxid och partiklar (PM10) som mäts från mätstationen på Kungsgatan, kan ett trendbrott ses. 
Under åren 2018 och 2019 har halterna av partiklar och kvävedioxid varit höga, under 2020 har dock 
halterna minskat. De värden som utmärker sig är att såväl dygnsmedel- som timmedelvärden för 
kvävedioxid sjunkit år 2020. Årsmedelvärdet för kvävedioxid år 2020 är det lägsta sedan mätningarna 
började år 2012 på Kungsgatan. Samma trend ses dock inte för partiklar (PM10), det är en 
haltminskning, men inte lika uppenbar som för kvävedioxid. 

Natur i utveckling 
Under 2020 bestämdes det för att utreda ett nytt kommunalt naturreservat på drygt 32 hektar i Gåshult, 
Bredared. Gåshult är en av de finaste miljöerna som finns i odlingslandskapet inom kommunen och här 
återfinns ett flertal ovanliga arter av växter kopplade till betesmarker och slåtterängar. Med hjälp av 
statliga LONA-bidrag och Borås Stads naturvårdsfond påbörjades restaurering av markerna under 
2020. Reservatet planeras att invigas 2022. 

Borås Stads naturvårdsfond har till syfte att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. 
Privatpersoner, föreningar, företag och även den egna organisationen inom Borås Stad kan söka pengar 
från fonden. Mer information om naturvårdsfonden finns på Boras.se. Under 2020 har 
naturvårdsfonden tilldelat 754 000 kronor till 10 sökande. Medel har gått till restaurering av 
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betesmarker och stängsling, bland annat till det kommande naturreservatet Gåshult. Bidrag har också 
getts till anläggning och restaurering av dammar för att bland annat gynna större vattensalamander. 

Under 2020 har invasiva främmande arter varit en fråga som diskuterats i många olika sammanhang. 
Borås Stad har under ett par år med hjälp av allmänheten inventerat de vanligast förekommande 
invasiva växterna i Borås. Hur dessa arter ska hanteras i olika kommunala processer är en viktig fråga 
som behöver en lösning. I dagsläget görs inga bekämpningsinsatser av Borås Stad utom på några få 
testytor. Arbete kommer pågå under 2021 om hur dels ansvarsfördelningen kring bekämpningen av 
invasiva växter ska se ut, och dels hur arbetet ska finansieras. 

Landsbygdsutveckling, skräpmätning och Chemgroup 
Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad, som finansierats av Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund, avslutades under 2020. Projektet har pågått från 2017 till 2020 och syftet har varit 
att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på 
landsbygden. Under projektåren genomfördes bland annat kampanjen Sjuhäradsbornas 
hemesterfavoriter (kampanj för att semestra i sin egen hemort). Ett annat exempel är att en digital karta, 
Smarta Kartan Sjuhärad, (smartakartan7H.se) utvecklats. Smarta Kartan Sjuhärad samlar verksamheter 
där du kan låna, byta, hyra, ge och få i Sjuhärad. 

Skräpmätning, genomförd av Borås Rent och Snyggt, i centrala Borås år 2020 visade att det i 
genomsnitt fanns 4,13 skräp per 10 kvadratmeter. Det kan jämföras med 2019 års resultat på 5,5 skräp 
och den första mätningen som gjordes 2012 då antalet skräp per 10 kvadratmeter var 7,23. Den 
procentuella minskningen av skräpföremål, från 2012 till 2020, är på 43 procent. Målet som 
Kommunfullmäktige har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020, 
det målet har ännu inte uppnåtts. 

Ett kemikaliehanteringssystem, Chemgroup, är införskaffat från hösten 2020 och håller på att 
implementeras i Borås Stads organisation. Syftet med kemikaliehanteringssystemet är att ha kunskap 
om vilka kemikalier som hanteras inom organisationen och att i förlängningen fasa ut kemikalier som är 
farliga för människor och miljö. Det är Servicekontoret som förvaltar och driver systemet, kostnaden 
fördelas på alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör 
inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. 
Kommunfullmäktige skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 
ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, skall 
föras över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. 
Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2020 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa 
bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr överförs från tidigare år till 
2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor omdisponeras från tidigare 
år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr av sitt ackumulerade 
resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs till handlingarna. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 
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Bilaga till årsredovisning 2020 - Investeringar, tkr 

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Status
nämnd utgift 2020 2020 2020 2021

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder Lfn 11 646 10 712 934 Årligt anslag
Miljöanpassningar Lfn 1 000 918 82 Årligt anslag
Solenergi Lfn 5 619 3 575 2 044 Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 1 043 -43 Årligt anslag
Hyresgästanpassningar Lfn 8 770 8 959 -189 Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar Lfn 7 000 6 339 661 Årligt anslag
Underhållsinvesteringar Lfn 81 950 64 014 17 936 Årligt anslag
Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 7 700 8 163 -463 Årligt anslag
Brandsäkerhet myndighetskrav Lfn 10 900 2 259 8 641 Årligt anslag
Wiskania, yttre renovering Lfn 14 000 14 000 40 13 960 13 960 Pågår
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 4 571 98 4 473 Förstudie
Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 364 0 1 364 Ej påbörjat
Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 2 039 1 463 576 Klart
Skjutbana för polishögskolan Lfn 32 000 50 244 -194 Klart
Fullmäktigesalen ombyggnation Lfn 8 000 173 -173 -173 Förstudie
Nytt verksamhetssystem, Miljökontoret Mkn 2 000 1 387 921 466 0 Klart
Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn 4 000 2 713 1 287 Årligt anslag
Fordon och maskiner Sn 15 000 23 319 -8 319 Årligt anslag
IT-infrastruktur Sn 3 000 3 000 Årligt anslag
Mobiltelefoner Sn 1 402 -1 402 Årligt anslag
Pantängen ombyggnad Sn 12 250 3 347 3 439 -92 Klart
Pantängen nybyggnation Sn 53 000 23 100 1 003 22 097 0 Ej påbörjat
Pantängen förbättringsåtgärder 2020 Sn 6 900 6 900 2 906 3 994 3 994 Pågår

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 155 550 214 343 143 703 70 640 17 781
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 40 000 3 755 36 245 Årligt anslag

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0 40 000 3 755 36 245 0
GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 8 500 8 526 -26 Årligt anslag
Attraktiv stad Tn 6 074 1 614 4 460 4 460 Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 12 915 8 408 4 507 4 607 Pågår
Program för tillgänglighet Tn 1 000 1 004 -4 Årligt anslag
Gång- och cykelvägar Tn 13 801 17 486 -3 685 -1 766 Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 1 000 1 834 -834 Årligt anslag
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 4 000 4 627 -627 Årligt anslag
Kabelskåp Tn 2 000 1 527 473 Årligt anslag
Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn 10 990 10 617 373 3 632 Pågår
Upprustning centrummiljöer Tn 6 343 439 5 904 5 904 Pågår
Borås Viared flygplats Tn 500 486 14 Årligt anslag
Promenadstråk längs Viskan Tn 3 046 -1 880 4 926 4 926 Pågår
Ny Nybro Tn 44 000 31 647 1 691 29 956 19 773 Pågår

Parkverksamhet
Grönområdesplan Tn 1 000 1 009 -9 Årligt anslag
Lekplatser Tn 5 000 5 189 -189 Årligt anslag
Fristads nya stationspark Tn 6 000 3 000 0 3 000 3 000 Förstudie
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar Tn 3 000 3 287 -287 Årligt anslag
Kronängsparken Tn 18 000 10 433 369 10 064 10 064 Förstudie

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 68 000 124 249 66 233 58 016 54 600
FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner Fofn 1 693 1 451 242 Årligt anslag
Utveckling av spår och leder Fofn 3 307 1 098 2 209 Årligt anslag
Utveckling av näridrottsplatser Fofn 3 901 4 028 -127 Årligt anslag
Utveckling av badplatser Fofn 400 362 38 Årligt anslag
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 589 -89 Årligt anslag
Evenemangsstaden Fofn 605 743 -138 Årligt anslag
Boda aktivitetspark Fofn 7 750 1 550 2 020 -470 -470 Pågår

Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-
veckan 2021 Fofn 10 000 1 872 5 231 -3 359 -3 359 Pågår
Skyttecentrum Fofn 34 -34 Förstudie
Ryavallen Fofn 1 000 1 000 525 475 475 Pågår
Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 370 367 3 Klart
Kronängsparken Fofn 5 000 1 000 235 765 765 Pågår
Boråshallen ombyggnad (bl a tillgänglighetsanpassningar) Lfn 8 000 8 000 1 952 6 048 150 Pågår
Boråshallen Lfn 14 000 3 994 0 3 994 Ej påbörjat
Bodavallen ombyggnad Lfn 326 -326 Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 9 599 7 009 2 590 2 590 Pågår
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 1 128 1 341 -213 Klart
Nya Fristadhallen Lfn 45 940 8 900 2 036 6 864 6 865 Pågår
Fristadhallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500 Ej påbörjat
Borås simarena reinvestering Lfn -67 67 Klart
Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 72 -72 -72 Förstudie
Ny Isyta, Borås Lfn 73 -73 Förstudie

Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 6 657 1 242 5 415 6 215 Pågår
Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp Kun 1 200 984 216 Årligt anslag
Förvaltningsövergripande investeringar Kun 500 512 -12 Årligt anslag
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 78 1 77 77 Pågår



Konstutredning Kun 300 -300 Förstudie
Konstbiennalen Kun 3 641 65 3 576 3 386 Pågår
Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 82 -82 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 203 250 62 395 33 611 28 784 16 622
AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 1 427 -1 427 Årligt anslag
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 12 -12 Årligt anslag
Utbyggnad av bostadsområden Ks 2 478 -2 478 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 0 3 917 -3 917 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 4 000 1 735 2 265 0 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarken Lfn 47 404 3 767 2 927 840 Klart
Vinkelvägens förskola Lfn 41 400 2 500 655 1 845 Förstudie
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 37 -37 Klart
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 2 599 208 2 391 Förstudie
Strandvägens förskola Lfn 39 450 26 065 110 25 955 15 000 Pågår
Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 4 131 869 869 Pågår
Förskola inventarier Fn 2 700 2 187 513 Årligt anslag
Familjecentral inventarier Fn 400 609 -209 Årligt anslag

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 400 1 173 -773 -773 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 46 727 6 496 40 231 40 231 Pågår
Engelbrektskolan ombyggnad Lfn 10 -10 Förstudie
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 47 489 51 823 -4 334 -4 334 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 847 -847 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 115 000 80 -80 Klart
Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 12 800 4 212 8 588 8 587 Pågår
Daltorpskolan anpassning 7-9 Lfn 9 000 9 000 8 079 921 100 Pågår
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 30 -30 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 2 185 4 458 -2 273 Klart
Kronängsskolan Lfn 20 250 1 250 1 250 Klart
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 400 229 171 Klart
Ny skola Gässlösa Lfn 310 000 2 371 -2 371 -2 371 Pågår
Tummarpskolan utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500
Grundskola, inventarier Grn 14 500 6 333 8 167 4 000 Årligt anslag

Gymnasieskola
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 38 -38 Klart
Almåsgymnasiet NO-salar Lfn 4 500 4 500 4 285 215 215 Pågår
Almåsgymnasiet innergård Lfn 17 500 4 900 3 801 1 099 1 099 Pågår

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden Lfn 5 998 5 036 962 Årligt anslag
Gymnasieskola, inventarier Gvun 2 000 1 897 103 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 772 653 200 680 113 797 86 883 62 623
VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 338 -338 Förstudie
Brotorpsgatans LSS ombyggnad Lfn 5 000 5 000 4 723 277 277 Pågår
Björkbo LLS, Barnhemsgatan Lfn 18 500 10 500 87 10 413 Förstudie
Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 8 400 2 529 5 871 5 870 Pågår
Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 971 12 600 14 294 -1 694 -1 694 Pågår
Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 8 400 85 8 315 Förstudie
Rydsvägen LSS Lfn 18 500 2 500 108 2 392 Förstudie
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 8 600 4 122 4 478 4 477 Pågår
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 5 316 5 057 681 4 376 4 376 Pågår
Johannelundsgatan SOL Lfn 60 000 500 393 107 107 Förstudie
Inventarier LSS-boenden Son 2 269 0 2 269 2 000 Årligt anslag
Trygghetslarm Vän 16 700 10 400 0 10 400 10 400 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 209 287 74 226 27 360 46 866 25 813
Driftsinventarier 26 466
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 408 740 715 893 418 842 323 517 177 439
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Människor möts i Borås 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kronängsparken kommer enligt plan att 
börja iordningställas under 2021. Förarbetet 
har genomförts i nära samarbete med 
berörda förvaltningar, verksamheter och 
civilsamhället. Parken kommer erbjuda både 
aktivitet och möjlighet till rekreation. Det nya 
Norrbyhuset kommer ligga centralt i parken 
och utgöra en viktig mötesplats för både 
boende, besökare och föreningslivet. 
Norrbyhuset kommer påbörja sin 
ombyggnation under vintern 2021. 
Norrbyvallen kommer flyttas men ska även 
fortsättningsvis erbjuda barn och unga 
möjlighet till spontan och planerad aktivitet. 
Kronängsparken blir den första platsen som 
iordningsställs som en del i "Staden i 
parken". Parken planeras byggas under 
2021-2022. 
 
Bodavallen motsvarar uppdraget på 
Hässleholmen. Isyta, gräsplaner och 
multiaktivitetsyta är iordningställd men det 
saknas fortfarande en lekyta med lekplats för 
hela familjen och främst mindre barn. 
Arbetet med detaljplanen för 
allaktivitetshuset kommer påbörjas under 
2021. Utvecklingen pågår fortfarande i nära 
samarbete med lokala aktörer och RF/SISU. 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt 
en Handbok mot hedersrelaterat våld och 
förtryck som innehåller såväl åtgärder och 
insatser som metodstöd för olika 
verksamheter mot Hedersrelaterat våld och 
förtryck. Handboken har framställts i nära 
samverkan med en referensgrupp från 
relevanta verksamheter samt en styrgrupp 
som beslutat om innehållet i handboken. 
Arbetslivsnämnden ska under sitt möte i 
januari 2021 fatta beslut om handboken och 
därefter ska Kommunfullmäktige fatta beslut. 

2018  

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Som en del i uppdraget har vi påbörjat 
dialoger med föreningarna som hyr egna 
lokaler i Träffpunkt Simonsland. Samtalen 
förs med föreningarnas utsedda 
arbetsutskott. I processen ingår att bereda 
plats för fler föreningar, men även att 
föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska 
få bättre ekonomiska möjligheter, mot att de 
utför utåtriktad verksamhet för andra än sina 
medlemmar. 

2019  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska 
utreda möjligheten att införa 
RAM-avtal för vård- och 
omsorgsboenden samt LSS-
boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första 
halvan av 2020. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är genomförd och är under 
politisk beredning. 

2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges 
sessionssal ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

Förstudien som startade våren 2020 är 
genomförd. Ett förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i 
stadsdelen Göta ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har 
tagits fram och översänts till 
Kommunstyrelsen. Utredningen bygger på 
relevant statistik och underlag från 
verksamma aktörer på området, från Borås 
Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma 
på Göta har även fått delge sin uppfattning 
av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 

Utifrån utredningen framkommer att Göta är 
ett område i staden där det sker mycket 
utveckling. Det finns ändå ett behov av att 
skapa extra insatser på området. Det saknas 
till stor del aktiviteter av socialt värde och i 
synnerhet aktiviteter för barn och unga. Det 
finns förutsättningar i form av vilja till 
samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och 
i vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med 
utredning av Mötesplats på Göta bör arbetet 
göras i medskapande processer, vilket ger 
underlag till vilka aktörer man behöver 
samverka med för att skapa en Mötesplats 
som bäst möter invånarnas behov. 
Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande 
verksamheten. Nästa steg bör vara att 
involvera medborgarna och utifrån det 
identifiera samverkande aktörer och lämplig 
lokal. 
 
 

2020  
Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

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

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året 
samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under 
det första kvartalet 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  

Sociala omsorgsnämnden 
får i uppdrag att i nära 
samverkan med Vård- och 
äldrenämnden utreda 
möjligheterna att inom 
ramen för vård och 
omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för 
personer inom LSS. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Sociala omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på 
sikt skulle kunna utgöra en sådan 
gruppbostad med nära koppling till 
äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild 
service (2018) beskrivs att ”undantag i fråga 
om lokaliseringen av bostad med särskild 
service bör kunna göras bland annat då det 
gäller bostäder för en mindre grupp 
personer, som är i så stort sjukvårdsbehov 
att det är nödvändigt att medicinsk vård är 
lätt tillgänglig”. Under 2021 hoppas 
förvaltningen kunna ta fastigheten Skogslid i 
anspråk och i så fall utmana principen om att 
ha en bostad med särskild service enligt 
LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för 
dem med stora omsorgsbehov och i så fall 
flytta de brukare med störst omsorgsbehov 
dit. 

Sociala omsorgsförvaltningen har 
aktualiserat behovet av ombyggnation av 
lokalerna via en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
 

2020 Avslutas 
utredningen är 
genomförd 

Vård- och äldrenämnden får 
i uppdrag att erbjuda 
anhörigstöd till barn och 
unga som tar ett stort 
anhörigansvar för sina 
föräldrar, syskon eller andra 
i sin närhet 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden ställer sig positiv till 
att utöka anhörigstödet till att omfatta även 
barn och unga. Nämndens utredning av 
frågan har remitterats till berörda nämnder, 
vilka alla har tillstyrkt förslaget att 
anhörigstödet utökas. Vård- och 
äldrenämnden föreslår att nämnden tilldelas 
anslag i budget för det utökade uppdraget 
samt att reglementet uppdateras. 

2020 Avslutas Ett särskilt 
ärende angående 
ändrat reglemente 
tas fram och 
behandlas samtidigt 
som 
årsredovisningen. 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 
med att skapa meningsfull fritid för barn och 
unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och upplevd psykisk 
ohälsa. 

Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd 
för att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats 
tillsammans med SÄS, elevhälsan och 
flertalet föreningar. Syftet var att utveckla ett 
samarbete som syftar till att skapa 
förutsättningar för ett livslångt idrottande för 
målgrupper som vanligtvis inte kommer i 
kontakt med idrott eller behöver extra stöd 
för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet 
att projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en 
uppbyggnadsfas för föreningarna och 
samverkansarbete mellan föreningar, 
kommunen och hälso- sjukvården. Under 
2021 kommer vi att titta på förutsättningarna 
för att förverkliga delar av samarbetet utan 
medel från Arvsfonden. 
 

2019  

Grundskolenämnden ska 
utreda om tillräckliga rutiner 
och samordning finns för att 
stödja de elever som 
identifieras som särskilt 
begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Riktlinjer för särskilt begåvade elever 
framtogs under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala 
elevhälsan tillsammans med 
förskoleförvaltningen, skolpsykologer GRF 
samt specialpedagoger GRF. Planen ska 
samverkas och beslutas i februari 2021. 

2020 Avslutas 

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

 Ej 
genomfört 

Planeringen för att genomföra detta uppdrag 
var att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från flera av de nämnder som 
arbetar med barn och ungdomar. Under 
våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss 
omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen 
med Corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt 
mer bli bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga 
kommungemensamma insatser för barn och 
ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta 
forum under våren 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda 
om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år 
till 16 år. Utredningen ska 
också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 
18 år kan få av respektive 
nämnd. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Nämnden har i en arbetsgrupp tillsammans 
med Arbetslivsförvaltningen utrett och belyst 
denna fråga. Utredningen visade tydligt att 
det fanns tydliga skäl som talade för att inte 
ändra åldern för Relationsvåldsenheten men 
att däremot utveckla samverkan och rutiner 
för unga i åldern 16-17 år där det är viktigt 
med ett samarbete mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden besitter 
både ansvar och specifik kompetens kring 
våld, övergrepp och hedersrelaterad 
problematik för de under 18 år. Barnahus 
finns inom nämndens område och även 
kompetens samt ansvar för tillämpning av 
tvångslagstiftning för de under 18 år vilket 
talar för att bibehålla nuvarande 
åldersgränser för ansvar. Samverkan har 
setts över och utvecklats under 2020. 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2. 

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

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas 
upp i Socialt Hållbart Borås för vidare 
hantering. 

2020  

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

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 
2020 skulle Arbetslivsförvaltningen göra om 
utbildningen men kunde inte rekrytera 
deltagare. 2020 har pandemin hindrat vidare 
insatser. 

Arbetslivsnämnden 
Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 

2020  

Grundskolenämnden 
uppdras att utreda 
konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av 
personal kunde ske med lärare med 
inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger, 
förskollärare eller andra lärare med 
pedagogisk högskolekompetens. 
Statsbidraget har betalats ut till 
Grundskolenämnden till och med 2019. Inför 
budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 

2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 
000 kr, ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 
000 kr, ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad 
för fritidshem på 110 385 000 kr (inkl 
statsbidrag). Det gör att statsbidraget 
finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. 
en genomsnittlig personaltäthet på 19,5 
elever per årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever 
per årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt 
när 9-13 årsarbetare försvinner. Dock 
innebär en relativt låg tilldelning till 
grundskolan att rektor tvingas omprioritera, 
och att fritidshemmets budget då 
kompenserar för skolverksamheten - i större 
omfattning än statsbidraget. 

2020 Avslutas 
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Företagandet växer genom samverkan 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och 
konsumentnämnden ska 
utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare 
från Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

2020 Avslutas 
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Livskraftig stadskärna 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås kommuns Parkerings 
AB 

 Delvis 
genomfört 

Upphandling av parkeringsledningssystem 
är genomförd i samverkan med Tekniska 
förvaltningen. Denna upphandling blev dock 
överklagad vilket innebär att skyltarna inte 
kom på plats som planerat under 2020. Det 
finns idag ett signerat tilläggsavtal till 
nuvaranden hub som kommer att bli det nya 
parkeringsledningssystemet Uppstartsmöte 
med projektgruppen är planerat till januari. 
Preliminär tidsplan har en ambition att 
införande kommer starta före sommaren 
2021. 

2015  

Kommunstyrelsen uppdras 
under 2017 presentera ett 
förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i 
linje med översiktsplanen, där fokus ska 
vara på bostadsbyggande i serviceorterna. 
Strategisk plan för Tosseryd, Frufällan och 
Sparsör är gjord och en efterföljande 
detaljplan för Tosseryd är gjord, men 
överklagad. Uppdrag för nya detaljplaner för 
bostäder i stråken har givits under 2020. 

2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

I ett första steg ska inblandade förvaltningar 
och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna 
kring arbetet är satta kan ett gemensamt 
förslag arbetas fram. Inväntar besked om 
uppdragets intentioner. 

2019  

Konkretisera förslag på att 
förverkliga det som i 
översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken 
genom staden) som ingår i 
den beslutade 
utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 
Genomfört 

Utöver projektstudio och 
samarbetsworkshop på presidienivå under 
hösten 2019 har nämnden under 2020 även 
genomfört workshop med näringslivet och 
akademin på Samrådsarenan, en 
presidieöverläggning, en medborgardialog 
med parkvandring under sommaren och en 
öppen remiss i syfte att ta fram förslag på 
förverkligande av parken med så god 
förankring som möjligt. Responsen har varit 
överväldigande positiv och såväl övriga 
nämnder och kommunala bolag som 
näringslivet och akademin vill vara med och 
bidra. 

Kommunstyrelsen framförde i december 
2020 i sitt remissvar att de anser att 
nämnden har genomfört sitt uppdrag från 
Kommunfullmäktige, och att nämnden kan 
översända det slutliga förslaget till 
Kommunfullmäktige. Nämnden beslutade 
därför i januari 2021 att översända 
stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid 
parken" till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra 
ytterligare 
gångfartsområden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 
Genomfört 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon 
inte får framföras med högre hastighet än 
gångfart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med 
restriktioner. Gågata är en annan 
regleringsform där motorfordon i grunden är 
förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. 

Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre 
förutsättningar för trivsammare mötesplatser 
och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra 
delar av stadskärnan bilfri. Tekniska 
nämnden kommer vid förändringar i centrum 
utreda lämplig regleringsform varav 
gångfartsområde är en möjlighet. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska, i 
samarbete med Tekniska 
nämnden, se över 
Annelundsparkens 
förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan 
använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i 
parken till en kulturell 
upplevelse. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska 
placering och 
ansvarsfördelning ska 
utredas och tydliggöras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten 
har tillsammans med politiken utrett och 
prövat olika organisatoriska lösningar. 
Behoven har kartlagts. Utredning har gjorts 
kring vilka som är inblandande i 
förutsättningarna och den konstaterar att 
detta är komplext med flertalet förvaltningar 
som påverkar möjligheten till utveckling på 
landsbygden. Samordning på övergripande 
nivå behövs likväl som politiska beslut kring 
strategier och program. Arbetet som bedrivs 
och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 
är under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i 
KS under 2021. 

2019  

Vägföreningars/samfällighet
ers huvudmannaskap ska 
utredas med utgångspunkt 
från tidigare gjord utredning. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 
Uppföljande informationsmöte är planerat. 
Därefter direktiv om fortsatt process. 

2019  

Kommunstyrelsen uppdras 
att ändra reglerna för Bidrag 
för lokal utveckling så att 
även Ortsråden kan söka 
medel därifrån. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Ortsråden kan söka. 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för 
våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. 
Syftet med enkäten är att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på 
dess framtida utveckling. Nästa steg i 
processen är att genomföra workshops med 
nyckelpersoner som har kopplingar till de 
olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
handling fram och en dialog förs med 
allmänheten och berörda förvaltningar kring 
förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2020  
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Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Cykelstrategin har varit på remiss under 
hösten 2020 och antogs av KF 2021-02-25. 

2017 Avslutas  

Kommunstyrelsen uppdras 
utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i 
de mindre tätorterna som vi 
har i Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst 
kan uppnås ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2021. 

2019  

Kommunstyrelsen ska 
utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, 
så kallad närtrafik, även på 
helger. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes 
av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett 
avtal med Västtrafik har undertecknats. 
Trafiken innebär resor lördagar och söndag 
inom fyra tidsintervall och startar december 
2020. 

2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt 
staden och 
samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik 
och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts 
tillsammans med berörda parter. Både 
pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande 
med uppdateringar och genomförande. 

2020 Avslutas Behovet 
finns beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för 
resor ska vid den 
kommande revideringen 
utformas så att resor med 
flyg minimeras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats 
med avsikt att minska resandet med flyg. 

2020 Avslutas 
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att genomföra en ny, politiskt 
ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala 
delar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 

 
 

2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. 
Genomgång av svaren pågår, har blivit 
försenad på grund av Covid-19. Idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer 
miljövänliga alternativ i olika upphandlingar, 
exempelvis i upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 

2018  

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga 
serveringar och 
restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. 
Uppdraget har blivit försenat på grund av 
Coronapandemin. 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden 
ges i uppdrag att utreda 
vilka fastigheter i 
kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 

Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 
10 stycken under utredning och 28 stycken 
är driftsatta. 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmedel 
finns.  

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. 
Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter 
kring just kunskapsöverföringen inom 
avfallsområdet på det internationella planet 
pga covid-19.  Information och mail 
korrespondens har förekommit kring ett 
initiativ kallat CCAC – Waste Initiative 
(CCAC, Climate and Clean Air Coalition). 
www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, 
mellanstatliga organisationer, företag, 
vetenskapliga institutioner och 
civilsamhällets organisationer som har åtagit 
sig att förbättra luftkvaliteten och skydda 
klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-
statliga partners och hundratals lokala 
aktörer som bedriver verksamhet inom den 
ekonomiska sektorn. Man har under året 
erbjudit webbseminarier för de som önskar 
delta. 

Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder 
som implementeras i europeiska kommuner 
när det gäller hantering av textilavfall. Borås 
har en betydande roll i 
kunskapsöverföringen för att underlätta de 
deltagande kommunernas framtida val och 
höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med 
riktlinjerna och färdplanen som upprättats av 
Europeiska kommissionen. På kommunal 
nivå ska arbetet följa olika insamlingsnivåer 
och återvinning av resurser samt inkludera 
och arbeta med New Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats 
under pandemin.  

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Servicenämnden får i 
uppdrag att köpa in och 
driva ett 
kemikaliehanteringssystem 
som ska stå till 
kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Servicenämnden 

 
Genomfört 

Implementeringen av kemikaliesystemet 
pågår nu och arbetet sker gruppvis, ett par 
förvaltningar/bolag i taget med likartade 
verksamheter. Kemikaliesamordnaren 
utbildar och supporterar enligt tidigare 
fastställd plan. Servicekontoret var först ut 
och testade implementeringsprocessen och 
genomförde därmed sin implementering 
innan 2020 var slut. 

2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska 
ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna 
köpa andelar. Detta skall 
förtydligas som en 
förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas 
på bolagsstämma. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

 Delvis 
genomfört 

Bolaget ska under året genomföra en 
förstudie med hjälpa av en konsult med 
förutsättning att dels bygga en andelsägd 
solcellsanläggning där drift och underhåll 
och elhandel sköts av bolaget, dels bedriva 
elhandel mot slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar i en 
andelsägd anläggning. Ambitionen är att 
förstudien ska vara bredare än den tidigare 
studie som bolaget har gjort tidigare. 

2018  

Kommunstyrelsen uppdras 
att 2015 ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg 
till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med 
landskapskaraktärsanalys som 
Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

2015  
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Ekonomi och egen organisation 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten 
skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även 
hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på olika 
förvaltningar. Dock konstateras ett behov av 
utökning av resurser för att hantera frågan 
på ett tillfredsställande sätt. 

2015  

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att arbeta fram en 
policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i 
första hand använda det 
som Borås Stad redan äger. 
En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och 
vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina behov för att 
kunna driva en förmedling av inventarier och 
ser över sina förutsättningar. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår. 
Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att 
tillfälligt använda en konsult för delar av 
arbetet. 

På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  

2016  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under avtalstiden. 

2017  

Stödet till första linjens 
chefer ska förstärkas. En 
plan med tydlig struktur för 
hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska 
stödet till första linjens chefer förstärkas 
under 2021. 

2019  

Behovet och kostnaden för 
att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper 
som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är klar och är under politisk 
beredning. 

2020  

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal 
med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 Ej 
genomfört 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". 

2020 Tekniska nämnden 
tar hänsyn till detta i 
kommande avtal 
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att utreda förutsättningarna 
för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

2015  

 



Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 
 

Utredningar i samband med uppdrag 

 

 
2020-00724 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 

relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 

hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 

(Tertial 2)  

 

2020-00800 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. 

 

2021-00148 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten enligt 

alkohollagen. 

2020-00723 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort 

anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet 

 

 

 

 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-09-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00152 1.2.3.0 
 

  

 

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 

informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 

problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 

dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 

socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 

klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 

stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 

arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 

de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 

Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 

familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 

samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 

intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 

jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 

biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 

utsatta för brott.  

 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 

samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 

situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 

samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 

som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 

behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 

anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 

representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 

psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 

hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 

Barnahusverksamheter. 

 

Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 

18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 

hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 

och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 

barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 

utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 

expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 

kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 

problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 

som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 

Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 

och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 

över.  

 

I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 

starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  

Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 

inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 

problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 

för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 

båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 

och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 

arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  

 

En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 

fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 

Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 

beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 

säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Fredh 
Handläggare 
073-4328498 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00157 3.6.7.0 
 

  

 

Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats 
på Göta  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utredningen och skickar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 
begränsat området till Göta stadsdel. Dock redogör vi även för pågående 
processer i närliggande område.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område. Aktörer verksamma på Göta har 
även fått delge sin uppfattning av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för 
att kunna spegla nuläget så bra som möjligt.  

Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett behov 
av att skapa extra insatser på området. Det saknas till stor del aktiviteter av 
socialt värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn 
och unga. Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om 
man får ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 

               

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta.  
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Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 
Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 
samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 
Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg. Där finns öppen 
förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås men vänder sig huvudsakligen till familjer och vuxna i 
närområdet. Mötesplatserna skapar förutsättningar för att människor möts 
mellan generationer och social bakgrund. Den skapar också förutsättning för 
människor till fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska 
vara sociala mötesplatser, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 
erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område samt ger en bild ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Aktörer verksamma på Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på 
uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna spegla nuläget så bra som 
möjligt.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 
utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 
arbetar. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv upplevs 
området i dagsläget stabilt och lugnt. De otrygghetsskapande händelser som 
sker är i huvudsak kopplad till individer snarare än platser.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 
mer. Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett 
behov av att skapa extra insatser på området, någon form av mötesplats som 
fångar upp olika människors behov. Barn, familjer, människor med 
funktionsnedsättning och äldre. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt 
värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn och unga.  

Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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3(3) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport: Utredning av förutsättningar för uppstart av mötesplats Göta 
                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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RAPPORT - SERVERINGSTILLSTÅND 

 

Enkäten har skickats till 15 kommuner.  

Uppsala; Jönköping; Karlstad; Eskilstuna; Örebro; Svenljunga; Ulricehamn; 
Västerås; Gislaved; Göteborg; Linköping; Helsingborg; Malmö; Norrköping; 
Stockholm 

Av dessa har 11 besvarat enkäten. 

De som inte har svarat har angett följande skäl: 
Stockholm – för omfattande men återkom gärna med specifika frågor 

Norrköping och Helsingborg – avböjt på grund av arbetsskäl 

Malmö har trots påminnelse inte avhörts. 

 

Nedan redogörs för rapporten: 

1. Vilken förvaltning tillhör ärenden enligt alkohollagen? 

7 - tillhör miljöförvaltningen 

4 - tillhör socialförvaltningen eller liknande 

2. Hur många är ni som handlägger ärenden enligt alkohollagen? 
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3. Finns stödresurser i form av administrativt stöd och i s vilken 
tjänstgöringsgrad i % 

Kommun Svar 

Uppsala 90% 

Borås 
Cirka 35 % (mer om man räknar även avdelning -och förvaltningschef, 
nämndsekreterare m.fl.) 

Jönköping 
Ja. Kan ej uppskatta tidsåtgången. Det handlar om nämndsekreterare, 
ekonomifunktion, personalfrågor.  

Karlstad 50% 

Eskilstuna 50% 

Örebro Ja, 4 personer på förvaltningen 

Svenljunga Nej 

Ulricehamn Jag är eget administrativt stöd 

Västerås Ja; ex övervaka kunskapsprov, scanna post m.m. ca 10 procent 

Gislaved Vi har hjälp med registrering av inkommande handlingar, fakturering etc.  

Göteborg 200% 

Linköping 
50% 

 

 

4. Antal stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns i 
kommunen? 
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5. Antal stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap finns i 
kommunen? 

 

 

 

6. Antal ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom år 
2019 
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7. Antal ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 2019? 

 

 

8. Antal ärenden avseende inre tillsyn öppnades under 2019? 

Kommun Svar 

Uppsala 28 tillsynsärenden. 54 PBI-ärenden. Vi separerar inte yttre/inre ärenden och  

  
förändringar i PBI har egen kategori även om det i vissa fall kan klassas som 
tillsynsärende 

Borås 11 

Jönköping 54 

Karlstad 2 

Eskilstuna 114 

Örebro 63 

Svenljunga 4 

Ulricehamn 3 

Västerås 71 

Gislaved Inre tillsyn sker löpande via Syna 

Göteborg - 

Linköping Svårt att få fram 
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9. Antal yttre tillsynsbesök gjordes 2019? 

 

 

10. Antal diarieförda ärenden enligt alkohollagen totalt 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 221, exklusive tillfälliga till slutna och cateringanmälningar 

Borås 801 

Jönköping 180 

Karlstad 169 

Eskilstuna 436 

Örebro 152 

Svenljunga 26 

Ulricehamn 37 

Västerås 229 

Gislaved 87 

Göteborg 1154 

Linköping Svårt att få fram 
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11. Antal delegationsbeslut under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala För omfattande för att sammanställa enkelt 

Borås 84 

Jönköping 196 

Karlstad Allt utom återkallelse är på delegation hos oss, handläggare eller ordförande 2 

Eskilstuna 118 

Örebro 178 

Svenljunga 12 

Ulricehamn 7 

Västerås 70 

Gislaved 39 

Göteborg 898 

Linköping 165 

 

 

12. Antal beslut i nämnd/utskott 
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13. Antal administrativa åtgärder i form av erinran 2019 

 

 

 

14. Antal administrativa åtgärder i form av varning 2019 

  

 

 

 

 

 

9 8

2

28

6

13

1 2
4

1

22

1

0

5

10

15

20

25

30

Uppsal
a

Borås

Jönköping

Karl
sta

d

Esk
ils

tu
na

Öreb
ro

Sv
en

lju
nga

Ulri
ce

ham
n

Väst
erå

s

Gisl
av

ed

Göteb
org

Linköping

Administrativa åtgärder

2

6

1

10
7

1 1 1

22

1

0

5

10

15

20

25

Uppsal
a

Borås

Jönköping

Karl
sta

d

Esk
ils

tu
na

Öreb
ro

Sv
en

lju
nga

Ulri
ce

ham
n

Väst
erå

s

Gisl
av

ed

Göteb
org

Linköping

Varningar



SIDAN 8

15. Antal administrativa åtgärder i form av återkallelse 2019 

 

Av Borås 17 återkallelser är 2 på grund av brister och 15 på grund av att tillstånd 
inte nyttjas längre. 

Av Gislaveds återkallelser är 2 på egen begäran 

 

16. Antal ärenden avseende ändring av PBI under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 54 

Borås 23 

Jönköping Kan ej söka fram  

Karlstad Vi har inte den beslutskoden  

Eskilstuna Vet ej 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 2 

Ulricehamn 1 

Västerås 24 

Gislaved 1 

Göteborg 114 

Linköping Ingen statistik 
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17. Antal ärenden avseende ändringar enlig 9 kap 11 § alkohollagen - 
Förutom PBI 

Kommun Svar 

Uppsala 44 

Borås 43 

Jönköping Kan ej söka fram 

Karlstad 27 

Eskilstuna 24 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås 8 

Gislaved 3 

Göteborg - 

Linköping 30 inklusive PBI 

I Borås är det 27 ärenden som omfattar ansökningar om ändring och 16 
övriga ärenden (ändrade kontaktuppgifter med mera) 

 

18. Antal informationsmöten under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala ? 

Borås 2 

Jönköping Krögarträffar, två. 

Karlstad Vi har inte informationsmöte med krögarna utan krögarbrev 

Eskilstuna 2 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved 1 eller 2 krögarträffar 

Göteborg - 

Linköping 1 
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19. "Antal kundkontakter (mejl/telefon/möte) som inte är knutet till 
ett specifikt ärende" 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara då det inte sammanställts 

Borås Uppskattning ca. 1308 (ingen statistik på det) 

Jönköping kan ej söka fram 

Karlstad Det har vi inga uppgifter på 

Eskilstuna Oändligt 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 5 

Ulricehamn Många, kan inte svara 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved vet ej 

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

20. Antal diarieförda händelser 
 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara utan omfattande arbete 

Borås 3 786 

Jönköping 3 168 

Karlstad Har ingen sådan statistik 

Eskilstuna Vi arbetar ej i AlkT 

Örebro 3 686 

Svenljunga 0 

Ulricehamn cirka 500 

Västerås 2 388 

Gislaved 87 

Göteborg 18 648 

Linköping Vet inte hur man får fram 
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21. Antal dialogmöten 

Kommun Svar 

Uppsala Begreppet är inte bekant och är inte heller diariefört så att det går att söka ut 

Borås 1 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Med krögarna så har vi bara möten gällande krogar mot knark 

Eskilstuna 0 

Örebro 0 

Svenljunga   

Ulricehamn ? 

Västerås - 

Gislaved   

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

 

22. Hur har tillsynsavgifterna beräknats 

Kommun Svar 

Uppsala Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten;Fast avgift 

Borås 

Beräknat både på fast och rörlig avgift som i sin tur är beräknad på alkoholförsäljning 
som redovisats på restaurangrapporten. Utöver det har KF beslutat att skattefinansiera 
tillsynen med cirka 22%.  

Jönköping Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten 

Karlstad Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Eskilstuna Fast avgift 

Örebro Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Svenljunga Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Ulricehamn Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Västerås Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Gislaved Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Göteborg Fast avgift, beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Linköping Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 
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23. Hur har ansökningsavgifterna beräknats och vilka kostnader ska 
de täcka 

Kommun Svar 

Uppsala Fast avgift gäller för vissa tillägg. Avgifterna är räknade på ungefärligt antal timmar  

 nedlagd tid. Täcker 98% av våra utgifter. Tre kunskapsprov ingår 

Borås 
Tanken är att verksamheten ska vara självfinansierad genom taxor och avgifter. Tiden som läggs utöver 
den debiterade är anslagsfinansierad. 

Jönköping Enligt självkostnadsprincipen 

Karlstad Vi har höjning/sänkning av ansökningsavgifterna via KPI varje år.  

 
 Från början var det någon ekonom som räknade ut detta.  personal om serveringsregler mm när de så 
önskar eller när vi frågar om de inte vill ha ut oss.  

 
Vi är helt intäktsfinansierade men har inte delat upp vad de olika avgifterna ska täcka. Vi är ute och 
informerar krögarna o deras personal  

 om serveringsregler mm när de så önskar eller 

Eskilstuna Vi timdebiterar med hjälp av schabloner. Vi har räknat ut hur mycket tid ett specifikt ärende tar. 

Örebro Beräknad genomsnittlig arbetstid x 1070 kr. 

Svenljunga Beräkning 2019. Genomsnitt av antal timmar handläggningen tar i genomsnitt X timtaxa.  

 ska täcka alla kostnader. Genomsnittstiden var ca 14 timmar, men sattes ned till 12 timmar  

 pga. orimligt hög höjning, 

Ulricehamn 
Vi håller på att se över och eventuellt justera taxorna. I dag har vi en väldigt dålig 
kostnadstäckningsgrad. 

Västerås Verksamheten ska vara självfinansierad - avgifterna har beräknats efter detta (=allt ska täckas). 

Gislaved Avgifterna beräknas genom hur mycket alkohol de säljer procentuellt i förhållande till mat.  

 Nämndens mål är att de ska täcka 50 % av kostnaderna.  

Göteborg Schablonberäkning som ska täcka enhetens kostnader. 

Linköping Kostnaderna ska täcka allt men vet inte hur de beräknats från första början 
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24. Tidsåtgång för en ansökan om ett nytt serveringstillstånd 

Kommun Svar 

Uppsala 10 timmar 

Borås Beroende på ärendes komplexitet mellan 15-50 immar.  

Jönköping 20 timmar 

Karlstad Vid komplett ansökan 3 veckor 

Eskilstuna 13 timmar 

Örebro 9 timmar 

Svenljunga 14 timmar 

Ulricehamn 20 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Det är väldigt olika från fall till fall. Vi tänker i snitt ca 10 - 15 timmar 

Göteborg - 

Linköping ca 4 veckor 

 

25. Tidsåtgång för en anmälan om en PBI förändring 

Kommun Svar 

Uppsala PBI är gratis. Aldrig uppskattat tid 

Borås Beroende på ärendes komplexitet 5-30 timmar. 

Jönköping ca 10 

Karlstad Ca 1 - 2 veckor beror på hur fort vi får in remissvaren 

Eskilstuna 9 eller 5 tim 

Örebro 3 timmar 

Svenljunga 8 

Ulricehamn 3 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Vet inte exakt, väldigt olika här också. 5 timmar ca kanske.  

Göteborg - 

Linköping ca 2 veckor 
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26. Andel i % av samtliga beslut/besked som getts inom 2 veckor 
efter att en ansökan är komplett 

Kommun Svar 

Uppsala 95% kanske. Om ansökan är komplett när t.ex. kunskapsprov  

 eller brandskyddsyttrande inkommit 

Borås 100% 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Vet inte, vi mäter inte det. 

Eskilstuna 99 

Örebro 100 % avseende delegationsbeslut 

Svenljunga 100 

Ulricehamn delegationsbeslut 100 % nämndbeslut 0 % 

Västerås I princip 100 % 

Gislaved Majoriteten eftersom att de flesta av våra ärenden tas på delegation.  

Göteborg - 

Linköping 100 % 

 

27. Antal tillsynsbesök avseende Folköl under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 45 

Borås 19 

Jönköping 71 

Karlstad 88 

Eskilstuna 56 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 7 

Ulricehamn Kan inte svara 

Västerås Kan ej ta fram dessa uppgifter med säkerhet 

Gislaved Vi har 19 anmälda ställen och samtliga får ett besök per år.  

 Tillsyn för tobak, folköl, e-cigg och receptfria läkemedel görs samtidigt 

Göteborg 450 

Linköping 17 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508  

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18 
Zygmunt.Cieslak@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden.  
 
Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som blir föremål för effektivisering; 
Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av dessa områden 
föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en effektivare 
verksamhet. 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta:: 

- förvaltningens förslag till effektiviseringsåtgärder inom tre områden; Personal 
och taxor, Arbetssätt, och Administration,  

- förklara nämndens initiativärende ”Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att 
översynen redovisas senast 2021-01-31” från 2019-09-24 för avslutat, 
samt;  

- förvaltningens förslag så som nämndens svar på Kommunfullmäktiges 
uppdrag. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622) och Miljö- och konsumentnämnden har uppdragit åt förvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet (2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. Bland annat har en konsult fått i uppdrag att jämföra 
kommunens arbete i enlighet med alkohollagen med andra kommuner inom en rad 
centrala områden.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508 

 

(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden. Miljö- och konsumentnämnden har 
uppdragit åt förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet 
(2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. 

Personal och taxor:  
- Extern konsult kartlägger och analyserar data från cirka femton olika 

kommuner. Fokus för denna jämförelse ligger på vilka resurser de olika 
kommunerna lägger på sina respektive tillståndsenheter i förhållande till 
arbetsmängd, samt hur avgifterna (taxorna) är konstruerade. 

- Från och med 1 april 2021 kommer samtliga handläggare på Tillståndsenheten 
att arbeta med utredning och tillsyn inom hela enhetens ansvarsområde, det 
vill säga uppdelningen mellan områdena alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel  försvinner. Åtgärden minskar sårbarheten på enheten, höjer 
effektivisering inom tobak- och alkoholområdet samt möjliggör utveckling 
inom yrket. 

- Under hösten 2020 påbörjade Tillstånd- och livsmedelskontroll en 
grupputveckling där kultur och struktur på avdelningen arbetas igenom, 
liksom styrkor och utvecklingspotential samt effektivisera tillsyn där i några 
avseende kan fler kontrollområden göras vid ett och samma inspektions 
tillfälle. 

Arbetssätt: 
- För att undersöka om Borås Stad på något sätt avviker i sin handläggning av 

alkoholärenden i förhållande till andra kommuner kommer en jämförelse att 
göras av ärenden där ett bolag med samma eller liknande verksamhet sökt 
tillstånd/ändring i Borås respektive annan kommun. Arbetet har delvis 
påbörjats och kommer att pågå fram till juni 2021. 

Administration: 
Arbetet med att analysera och begränsa de administrativa delarna i pågår 
kontinuerligt.  

- Tillståndsenheten ligger sedan flera år långt fram vad avser digitalisering av 
tjänster och kommunikation. Sedan 2016 är ansöknings- och ärendeprocessen 
helt digital. Under 2019 togs ytterligare steg då enheten i samarbete med 
Näringslivsförvaltningen utvecklade den digitala chatboten Kommun-Kim 
samt den digitala tjänsten Tillståndsguiden. Syftet är att öka möjligheten till 
information och vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren, 
samt frigöra tid för handläggning. Dessutom får alla som frågar likvärdigt 
svar. Statistiken visar att Boråsare testar funktionen och ställer fler och fler 
frågor till Kommun-Kim.         

- Sedan mitten på 2019 finns det fler administrativa arbetsresurser att tillgå. 
Enheten uppdaterar och utvecklar löpande mallar och rutiner.                                                                      

-  
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Kommentar på ”Rapport serveringstillstånd”: 
Inom livsmedel- och miljötillsyn ger Sveriges kommuner och regioner, SKR (i 
samverkan med tillsynsvägledande myndigheter så som Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket) kommunerna stöd och hjälp med bland annat 
mallar för taxor, behovsutredning, tillsynsplaner, genomför jämförelser, ger stöd i 
digitaliseringsarbetet, driver nätverk för samverkan mellan kommuner, bevakning av 
lagstiftning samt annan omvärldsbevakning. På regional nivå finns Miljösamverkan 
mellan tillsvägledande myndigheten länsstyrelsen och kommunerna i respektive 
region. Inom Miljösamverkan görs gemensamma projekt, tillsynskampanjer och 
utbildningsinsatser för att tillsyn och kontroll ska vidareutvecklas, kunna jämföras och 
göras på samma och på ett rättssäkert sätt. Motsvarande former för stöd och 
samverkan finns inte för alkohol- och tobaksområdet. 

Omvärldsbevakning och analys inom alkohol- och tobaksområdet görs därför av 
tjänstemän på respektive länsstyrelse och i respektive kommun utan systematisk 
samverkan. Omvärldsbevakning inkluderar ändringar i lagstiftning och dess 
tillämpning. Tjänstemän försöker nätverka på olika sätt med kollegor i landet men 
utan stöd från SKR eller tillsynsvägledande myndighet (Folkhälsomyndigheten) leder 
detta sällan till gemensamma projekt, verksamhetsplaneringar och möjligheterna till 
bra jämförelser saknas. Miljöförvaltningen har därför anlitat konsult för att göra en 
sammanställning av hur det ser ut i större kommuner samt i kommuner i 
Boråsregionen. På grund av olika yttre omständigheter såsom pandemin och mycket 
frånvaro på grund av sjukdom har själva rapporten begränsats till detta format. 

Konsulten har ställt frågor utifrån de flesta nyckeltal som Miljö- och 
Konsumentnämnden i Borås använder sig av. De kommuner som fått enkäten är 
Uppsala, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Örebro, Svenljunga, Ulricehamn, Västerås, 
Gislaved, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm. De 
fyra sistnämnda har inte svarat. 

Cirka 4 av 7 av de tillfrågade Miljönämnderna eller motsvarande har fått ansvaret för 
serveringstillstånd det senaste året, alternativt de senaste 2-3 åren.  Erfarenheten av 
området är därför lågt. Göteborg har från och med 2021 fört över Tillståndsenheten 
från Socialnämnden till Miljö- och klimatnämnden. 

Rapporten visar tydligt att kommuner planerar och prioriterar olika och att de 
händelsestyrda ärendena tar mycket tid i anspråk. Som exempel kan nämnas att 
Örebro har många ansökningar om tillfälliga tillstånd, jobbar mer med yttre tillsyn 
medan Eskilstuna satsar mer på inre tillsyn och Karlstad har högt antal administrativa 
åtgärder i form av erinran. Göteborg i sin tur redovisar inte statistik i sådan 
omfattning som andra tillfrågade kommuner. Borås sedan flera år tillbaka klarar till 
100 % att fatta samtliga beslut inom max två veckor efter att ansökan är komplett.  

Utifrån rapporten är det svårt att jämföra och analysera hur många ärenden inom till 
exempel inre tillsyn som är tillräckligt och hur mycket tillsyn borde vara tillräcklig 
även om lagstiftaren säger minst ett besök per verksamhet. Lokala bestämmelser hos 
respektive tillsynsvägledande myndighet, dvs. länsstyrelserna, styr upplägget. Särskilt 
avseende taxor och avgifter.  

Av tidigare erfarenheter i taxearbetet vet vi att flertalet kommuners taxor och avgifter 
har samma konstruktion sedan många år tillbaka , att beräkningsunderlaget är olika, 
till exempel med eller utan kostnader för chef, administrativt stöd och andra OH 
kostnader och att avgifterna för verksamhetsutövarna inte baseras på samma underlag 
(se punkt 22 och 23 i bilagda rapport). Även tidsåtgången för olika ärenden varierar 
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mycket. Några kommuner svarar inte på frågor om nedlagd tid och/eller antal 
genomförda kontroller. 

Utifrån siffror från rapporten även om det är svårt att analysera dessa kan det 
konstateras att Tillståndsenheten i Borås inte avviker särskilt mycket i jämförelse med 
andra kommuner i Borås storlek. Det som sticker ut är att Borås ligger jämförelsevis 
med Göteborg då det gäller antalet diarieförda ärenden. 

Tillståndsenheten har i samband med digitalisering av sin verksamhet haft fokus på 
riktad information till företagen som möjliggör att handlägga inkommande ärenden i 
tid samt utfört planerat kontroll i enlighet med fastställt tillsyn- och verksamhetsplan. 
Utöver det har enheten klarat av att leverera färdigt beslut om tillstånd med cirka en 
veckas tid (istället för två veckor).  

Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både 
professionalism, rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI 
undersökningar varje år. Under 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen 
(88) i NKI undersökningen av alla förvaltningar i Borås historia.  

Delar av konsultens utredning kommer att användas till vidare diskussioner i 
befintliga och nya nätverk med syftet att ytterligare utveckla och effektivisera 
verksamheten. De tänkbara utvecklingsområdena är arbetssätt och taxor och avgifter. 

Slutligen kan det konstateras att effektivisering av enheten är möjligt utifrån de 
områden som presenterades ovanför. Även arbetet med att effektivisera taxor och 
avgifter borde återupptas efter pandemins slut. Inom det här området finns det 
potential att ta fram en gemensam taxemodell för flertal verksamheter (beräkna OH-
kostnader på samma sätt inom alla myndighetsområden i Borås Stad).  

Bilagor  
Enkät och jämförelse mellan olika kommuner. Rapport Niagara Utbildning AB.  
Borås siffror för 2019 och 2020. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 
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Ombudsinstruktion till föreningsstämman 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2021 ges mandat att 

rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest. 
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Ombudsinstruktion till föreningsstämman 

Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2021 ges mandat att 

rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.        

Sammanfattning 

Kommuninvest Ekonomisk förening håller föreningsstämma den 15 april 2021. 

Kommunstyrelsen bedömer framlagda förslag från styrelsen i Kommuninvest 

Ekonomisk förening som lämpliga samt att förslagen är i linje med det som har 

kommunicerats på medlemssamråd.               

Ärendet i sin helhet 

Kommuninvest Ekonomisk förening håller föreningsstämma den 15 april 2021 

och handlingar har inkommit till Borås Stad den 25 mars 2021. 

Kommunfullmäktige har beslutat delegera till Kommunstyrelsen att fatta beslut 

om instruktioner till valda ombud (ärende KS 2016-0170, 2016-03-17). 

På stämman ska bland annat beslut fattas kring: 

1. Plan för kapitaluppbyggnad 

Planen innehåller riktlinjer och beslutsordning och syftar till att visa hur 

föreningsstyrelsen vill verka för att nödvändig kapitaluppbyggnad ska 

klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta stämmans 

godkännande. Kapitaliseringsperioden omfattar fyra år och planen utgör 

en grund för beräkning av föreningsmedlemmarnas obligatoriska 

medlemsinsatser under kapitaliseringsperioden. För primärkommunerna 

gäller nivån på insatskapital för åren 2021-2024 följande: 

År 2021: 1000 kronor/invånare 

År 2022: 1100 kronor/invånare 

År 2023: 1200 kronor/invånare 

År 2024: 1300 kronor/invånare   

2. Ägardirektiv 2021 

Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska 

ägardirektivet för Kommuninvest i Sverige AB fastställas av stämman.  
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Kommuninvest har kommunicerat frågorna vid 2021 års medlemssamråd, där 

medlemmarna beretts möjlighet att diskutera och lämna synpunkter. Borås Stad 

har deltagit i medlemssamråden. 

Kommunstyrelsen bedömer de till stämman framlagda förslagen som lämpliga 

att godkänna samt att förslagen ligger i linje med det som kommunicerats på 

medlemssamråd. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2021-04-12 

2. Kallelse till föreningsstämma, inkommen 2021-03-25   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Ombud: Mohammed Farah (S), mohfarah@gmail.com 

2. Ersättare: Niklas Arvidsson (KD), niklas.arvidsson@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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FÖRENINGSSTÄMMA 2021 
 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 15 april 2021 klockan 15.45 på Radisson Waterfront 
Hotel, Stockholm. Medlemmarna ges möjlighet att delta på föreningsstämman digitalt.  
 
Anmälan och närmare anvisningar om digitalt deltagande finns på Kommuninvests 
hemsida www.kommuninvest.se/stamma/ . 
 
Ärenden 

Nr Beskrivning Bilaga 
1 Stämman öppnas  - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  - 
4 Val av två justerare  1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7  Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 

riktlinjer och beslutsordning 
 
2 

9 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 3 
10 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 
 
4 

11 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
4 

12 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen  

 
 
4 

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

 
4 

14 Fastställande av arvoden till styrelsen 5, 6 
15 Fastställande av arvoden för Valberedningen i föreningen 7 
16 Fastställande av arvoden till revisorerna 5 
17 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 5 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Medlemmarna 
 

 

https://www.kommuninvest.se/stamma/
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18 Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningen 8 
19 Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningens företag 9 
20 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 10 
21 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 11 
22 Val av Valberedning i föreningen och dess ordförande och vice 

ordförande 
12 

23 Information om val av styrelser i företagen m.m. 2021 13 
24 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag 
14 

25 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 15 
26 Medlemsinsatser – insatsbelopp för nya medlemmar 2021 16 
27 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 17 
28 Stämman avslutas - 

 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution av kallelsen  
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella 
postadress samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått 
uppgift om ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. 
Kallelsen och bilagorna finns även tillgängliga för nedladdning från 
www.kommuninvest.se 
 

 
 
 

http://www.kommuninvest.se/
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Val av ordförande och justerare vid stämman 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt 
välja en eller två justerare. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att Göran Färm, (S), Norrköpings kommun väljs till ordförande vid årets stämma, samt  
 
att Henrik Juhlin, (C), Huddinge kommun och Marie Centerwall, (S), Bollnäs kommun 
väljs till justerare tillika rösträknare vid stämman.  
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 

 
 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
Bakgrund 
Vid föreningsstämman ska Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad fastställas.  
 
Förslaget 
Förslaget till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 
beslutsregler framgår av bilaga 2. 
 
Tillsammans med vid var tid gällande lagstiftning och stadgarna, styr Planen och 
riktlinjerna hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid kapital-
uppbyggnaden. Vid föregående års föreningsstämma beslutades om väsentliga 
förändringar i Kommuninvests Plan för kapitaluppbyggnad och beslut togs om en 
kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024. Förändringarna i årets Plan är 
begränsade och följer det besluts som togs 2020. Förändringarna är markerade i röd 
text. 
 
Medlemssamråd 
I likhet med tidigare år så har styrelsen informerat medlemmarna om förslag till Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsregler samt Ägardirektiv 
vid 2021 års medlemssamråd. 
 
Föreningsstyrelsens behandling 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vi möte 2021-03-11 och föreslår att 
föreningsstämman beslutar enligt förslaget nedan. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa styrelsens förslag till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och rekommendationer samt att lägga densamma till handlingarna. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren  
Ordförande   Verkställande direktör 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2021-03-25 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
med riktlinjer och beslutsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen har senast fastställts av styrelsen 2021-03-11. Den reviderade planen redovisades för och godkändes av 
föreningsstämman 2021-04-15. 

2021-03-25 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument innehåller styrelsens plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.  

2. Syfte och bakgrund 
Efter finanskrisen har Kommuninvest medvetet valt att bygga upp organisationens 
kapitalbas. Förmågan att klara finansiella störningar har därmed förbättrats. Det har 
varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i Europeiska Unionen som har syftat till att få till stånd en reglering som 
är anpassad till vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn. 
 
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen beslutade har under våren 2019 
beslutat om vilka kapitalkrav som ska ställas på verksamheter som finansierar offentliga 
investeringar, så kallade offentliga utvecklingskreditinstitut (public development credit 
institutions). Kommuninvest ingår i denna grupp, vilket innebär att 
bruttosoliditetskravet på EU-nivå och nationell nivå är anpassat till den verksamhet som 
Kommuninvest bedriver. Anpassningen sker genom att all utlåning undantas i 
beräkningen av bruttoexponeringsbeloppet.  
 
Föreningens styrelse har tidigare uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital 
som motsvarar 1,50 procent bruttosoliditetsgrad, räknat på samtliga exponeringar 
inklusive utlåningen. Detta krav tas bort i och med fastställandet av detta dokument 
samt ändringar i Ägardirektiv. Den nationellt ansvariga myndigheten – 
Finansinspektionen – har utifrån den fastställda EU-lagstiftningen lagt fast ett 
kapitalkrav på Kommuninvestkoncernen. Finansinspektionen bedömer att 
Kommuninvest fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg 
bruttosoliditet. Finansinspektionen bedömer att Kommuninvest har ett kapitalbehov 
motsvarande 1,0 procent i bruttosoliditet.  
 
Dessa riktlinjerna syftar till att visa hur föreningsstyrelsen vill verka för att nödvändig 
kapitaluppbyggnad ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
stämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Riktlinjerna kompletterar därigenom den yttre ram för kapitaluppbyggnaden som 
stadgarna utgör och preciserar vilka nivåer på obligatoriskt insatsbelopp som 
medlemmarna ansvarar för.  
 

3. Förutsättningar 
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
 
• Den bruttosoliditetsgrad1 som ska uppnås är 1,0 procent. Hela 

Kommuninvestkoncernen och Kommuninvest i Sverige AB ska klara denna nivå 
från och med 2021-01-01. 

                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 
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• Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kommer att agera om kravet på 
bruttosoliditet blir högre än 1,0 procent eller om andra regulativa bestämmelser. 
ställer krav på högre insatskapital. 

• De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från koncernens och kreditmarknadsbolagets nu gällande 
kapitalplan och interna kapitalutvärdering. 

• Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i koncernens och kreditmarknadsbolaget totala exponeringsmått förändras 
så att kapitalet i absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska 
den planerade kapitaluppbyggnaden, efter stämmobeslut, revideras i motsvarande 
grad. 
 

4. Planen 
4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
Kommuninvestkoncernen ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt 
lagstadgade kapitalkrav uppfylls samt att tillräckliga tidsmarginaler finns för 
medlemmarna att besluta om kapitaltillskott till Koncernen. 

Kreditmarknadsbolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt 
lagstadgade kapitalkrav uppfylls. Med beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan 
innebär det att det kapital som minst behövs vid utgången av 20210 är 6,7 7,3 miljarder 
kronor. 

4.2 Kapitaliseringsperiod 
I stadgarna anges att en kapitaliseringsperiod omfattar fyra år, vilket innebär att 
föreningsstämman vart fjärde år beslutar om nivån på medlemmarnas insatskapital. I 
stadgarna anges vidare att föreningsstämman beslutar om en Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad. I Planen ska framgå vilka insatsnivåer som ska gälla under 
innevarande kommande kapitaliseringsperiod. Utgångspunkten är att stadgarna, i sin 
utformning fram till 2020-04-16, gäller för krav på kapitalinsats från nuvarande och nya 
medlemmar fram till och med utgången av år 20240.  
 
För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 - 2024 följande: 
 
År 2021 1000 kr/invånare 
År 2022 1100 kr/invånare 
År 2023 1200 kr/invånare 
År 2024 1300 kr/invånare 
 
För regioner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 – 2024 följande (stadgarna 
anger att regionerna ska betala motsvarande en femtedel av nivån för 
primärkommunerna): 
 
År 2021 200 kr/invånare 
År 2022 220 kr/invånare 
År 2023 240 kr/invånare 
År 2024 260 kr/invånare 
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4.3 Kapitalsammansättning i föreningen respektive bolaget 
Kapitalet i föreningen kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt 
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom 
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
 
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda medlemsinsatser och tidigare överskott. 
 
Nuvarande stadgar rörande insatskapitalets storlek, möjlighet för medlemmarna att göra 
särskilda insatser och föreslagen återbetalning av förlagslånet med samtidig möjlighet 
för medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i föreningen tillsammans med 
beslutad plan för kapitaluppbyggnad är tillräckliga åtgärder rörande kapitalstorleken för 
att Kommuninvest ska kunna fortsatt bedriva verksamheten utifrån nuvarande uppdrag 
och med nuvarande affärsmodell.  
 
Kapitalet i kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand 
de medel som inflyter i föreningen som kapitalinsatser från medlemmarna. Aktiekapital-
delen ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
den ekonomiska föreningen. 
 
4.43 Om antagandena om utlåning m.m. ändras 
Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapital-
uppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.  
 
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade 
nödvändiga kapitalstorleken normalt ändå inte minskas. Styrelsen kan, enligt § 5.2 i 
stadgarna, beslutat om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som 
anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
4.4 Om ytterligare former för kapitalisering 
Om den ökning av kapitalet som anges i denna plan inte förslår kan följande vägar för 
anpassning av kapitalets storlek användas: 
 
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja den högsta insatsnivån och ett beslut om 
att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i avsnitt 5.3). 
- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital 
(se nedan i avsnitt 5.3). 
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3). 
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5 Riktlinjer och beslutsregler2 
5.1 Föreningen och kreditmarknadsbolaget 
Det är Kommuninvest Eekonomisk förening som ansvarar för att kapitalanskaffningen 
för uppbyggnaden av kapitalnivån i koncernen och kreditmarknadsbolaget kommer till 
stånd. De medel som ökar föreningens medlemskapital eller inflyter som kapitalinsatser, 
används för att förvärva nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till föreningsstyrelsen och rapportering till kommande stämmor 
Föreningsstyrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till 
att Kommuninvestkoncernen och Kommuninvest i Sverige AB uppfyller den finansiella 
lagstiftningens minimikrav. 
 
Styrelsen rapporterar i årsredovisningen och i andra former om hur kapitalupp-
byggnaden faktiskt framskrider. 
 
Styrelsen upprättar och ajourhåller en Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnaden. 
Om styrelsen finner skäl att förändra den plan som beskrivs i avsnitt 4 ovan ska 
information lämnas vid kommande stämmor och i andra former direkt till medlemmarna 
då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska även rapportera om man, enligt § 5.2 i 
stadgarna, beslutat om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som 
anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
5.3 Beslut som ska fattas av stämman 
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell 
extrastämma): 
 
• Fatta alla de beslut som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomisk förening 

samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis: 
o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa. 
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för 

föreningens regelefterlevnad”. 
o Godkänna Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

 
• På styrelsens förslag besluta om 

o Kapitalinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och de företag som 
får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner som ännu inte 
blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
föreningen eller koncernen inte kan (eller önskar) klara lagstadgade krav på 
kapital. 

 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2020. 
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Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av föreningens styrelse eller av 
den/dem som styrelsen uppdragit till att fatta beslut i viss fråga. 
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Ägardirektiv år 2021 för Kommuninvest i Sverige AB 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år 
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av 
stämman.  
 
I bilaga 3 redovisas Ägardirektiv 2021. I bilagan framgår förändringar i förhållande till 
Ägardirektiv 2020 och är markerade med röd text. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2021-03-11. Styrelsen i 
Kommuninvest i Sverige AB har haft möjligheter att lämna synpunkter på 
ägardirektivet till föreningsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt 
 
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet ska tillämpas i 
bolaget. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Ulf Bengtsson 
Ordförande   Styrelsens sekreterare 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 
1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 
eEkonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.  
 
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 
ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över 
förslaget.  
 
Förslaget presenteras och diskuteras vid de årliga medlemssamråden och föreläggs - 
efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer det och 
uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att besluta 
att det fastställda direktivet ska tillämpas i bolaget. 
 
Direktivet omfattar även den verksamhet som Bolaget bedriver inom ramen för företag 
som Bolaget kontrollerar. 
 
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m. 
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som 
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där 
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - 
precisera hur verksamheten i Kommuninvest ska ordnas. Referenser till de externa 
reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera 
begrepp. 
 
2. Uppdrag 
Kommuninvests roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen 
fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom koncernen verka för att 
visionen och verksamhetsidén förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, 
både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen 
för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter 
medlemmars och kunders behov i detta avseende. 
  
 

                                                 
 
 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för föreningen och 
föreningens företag. 
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3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- sekreterarfunktion, 
- stöd till föreningens sekreterare 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 
- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 
- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för föreningens räkning och 
ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningen verkställs,  
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet, 
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 
föreningens evenemang, 
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/ 
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat, 
- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i 
direktiven avseende GDPR, 
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av 
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att föreningen ska klara de kunskapsområden 
som beskrivs i avsnitt 10.3.1. 
 
4.                   Ekonomiskt resultat 
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.  
 
Bolagets operativa resultat ska täcka föreningens verksamhetskostnad i den mån 
föreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning av 
medlemmarnas insatskapital. 
 
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig 
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 
 
5. Kapitalkrav 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernen och att såväl 
interna som lagstadgade kapitalkrav kan uppnås. 
 
Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade 
kapitalkrav uppfylls. 

 
                                                 
 
 
2 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
bolaget. 
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6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 
likviditeten. 
 
6.2 Kreditprövning vid utlåning 
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 
normala behov av krediter. 
 
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 
 
Utlåning ska ske inom ramen för en av bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta 
medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  
 
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagens finansiella 
situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 
rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 
Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda kunderna lån till likvärdiga 
villkor. Prissättningen får, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur 
marknadssynpunkt samt om utlåningen avser , medlemmens bidrag till föreningens 
kapitalisering, avser utlåning för tydligt definierade hållbara ändamål eller beror på 
skillnader i bolagets kostnader för olika lån. 
 
7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunallagen. 
 
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 
 
7.2 Total risknivå i Bolaget 
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av 
Föreningen för Kommuninvestkoncernen och därefter prövats av Finansinspektionen, 
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anges en beräknad total risknivå för vart och ett av åren under den aktuella 
planperioden. 
 
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller 
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får ej 
genomföras inom Bolaget utan föreningsstyrelsens godkännande. 
 
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan 
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
7.3 Specifikt om enskilda riskområden 
7.3.1 Kreditrisk 
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka 
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa. 
 
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya 
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11. 
 
7.3.2 Likviditetsrisk 
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i 
verksamheten. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose 
medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande 
stress. 
 
 
8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 
 
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 
 
 
8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 
dessa befattningshavare. 
 
Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse 
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 
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9. Etiska riktlinjer 
9.1 Hållbarhet 
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna 
miljöbelastningen. Ambitionen gäller både direkt miljöbelastning från den egna 
verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och kredit-
givning. Utgångspunkten för miljöarbetet är dels de Globala målen för hållbar 
utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för finansiella institutioner3. 
 
9.2 Representation mm 
Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av 
föreningsstyrelsen. 
 
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 
aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 
 
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 
för kommunal representation samt ovan angivna policy. 
 
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 
och anseende. 
 
 
10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc. 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 
Koden och Principer för styrning av kommun och regionägda bolag inte heller ska 
tillämpas. 
 
10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och VD-ansvarsförsäkring som 
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade 
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300 
miljoner kronor. 
 
10.3 Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster  
10.3.1 Kunskap om kommunala finansieringsfrågor  
Föreningen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunsektorns investeringar, 
låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att kunskapen sprids till sektorns 
företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även samverka med akademiska 

                                                 
 
 
3 United Nations Environment Program Finance Initiative. 



Sida 7/10 
 Svenska kommuner och regioner i samverkan 

institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen 
rörande kommunala finansieringsfrågor. 
 
10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 
Bolaget äger självt besluta om inriktning och omfattning på produkt och tjänste-
utveckling. För det fall Föreningen önskar initiera visst utvecklingsarbete anges detta i 
direktivet.  
 
10.4 Särskilda uppdrag m.m. för visst år 
Inget särskilt uppdrag för 20210. 
 
10.5 Arkivmyndighet 
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna 
överenskommit genom beslut på föreningsstämma. 
 
10.6 Ägardirektiv för dotterföretag mm 
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar 
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.  
 
11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 
 
Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse 
fastställer i en Rapportplan. 
 
12. Internrevision 
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen 
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar 
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om 
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag. 
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det 
nedlagda arbetet. 
 
13. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/ 
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon 
väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till 
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att 
frågan ska hänskjutas för beslut till stämma i Bolaget. 
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 
 

Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
Grundläggande synsätt 
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 
limitsättning för kommunkoncernen företag ska detta tillmätas stor betydelse i 
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande 
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett 
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 
 
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
 
Likabehandling och transparens 
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
 
Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en 
medlems fullmäktigeförsamling  
 
• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 
• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 
• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags beslut av 

betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske. 
 
När Bolaget prövar om medlems företag kan kreditgodkännas, ska kommunallagens 
föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt 
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade 
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighets föreskrift. 
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Utlåningslimiter och prövning av kredit 
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild 
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell. 
 
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken.  
 
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 
från ägarkommunen.  
 
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc. 
Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiska utveckling att Bolaget 
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad 
dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.  
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Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 
 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 
 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på den anställdes prestationer. I års-
redovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 
 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 
 
VD har även rätt till förmånsbil. 
 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 
 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 
 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal.  
 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
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Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport 
Bakgrund 
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest Ekonomisk förening och 
Kommuninvestkoncernen för år 2020 bifogas. 
Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 105 - 107 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 108. 
Årsredovisningen distribueras i pappersform till medlemmarna tillsammans med övriga 
stämmohandlingar och finns tillgänglig för nedladdning från www.kommuninvest.se.  
 
Separata tryckta exemplar av årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i 
anslutning till stämman. 
 
Föreningens styrelse behandlade förslaget till årsredovisning 2021-03-11. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2020 för föreningen och 
koncernen, samt 
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Av 
revisionsberättelsen framgår revisorns uttalanden om föreslagen vinstdisposition samt 
frågan om ansvarsfrihet. 
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Tillsammans för 
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

278
+ 14

Kommun invest ägs av 278 kommuner  
och 14 regioner.

443
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
443 mdkr vid utgången av 2020.

Kommun invest har  
högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa, 
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

75   miljarder kronor.Organisation 
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest Ekonomisk förening 

(Föreningen) och kredit marknadsbolaget  
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest Ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest ska vara världens bästa 

organisation för kommunal finansförvaltning. 
Vi finansierar de svenska lokala och regionala 
sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.

Start 1986
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.

AAA

Aaa
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Coronapandemin

Kommuninvest har under 2020 hanterat coronapandemin och  
dess konsekvenser utan några väsentliga problem. Tillgången till 
kapitalmarknaden har genomgående varit god. Likviditets- och  

kapitalsituationen har varit stark. Det digitala arbetssätt som helt 
eller delvis tillämpats har fungerat bra. Även om utvecklingen  
framöver skulle förvärras kan detta arbetssätt upprätthållas. 

Coronapandemin har under året satt en hård och tydlig 
prägel på hela den globala utvecklingen. För att under 
våren mota den första vågen av smittspridning infördes 
strikta regler och restriktioner. Detta gav kraftiga BNP-
fall och stigande arbetslöshet. Under sommar och tidig 
höst växte det fram en relativt stark ekonomisk åter-
hämtning. Den bromsades dock upp när en andra våg av 
smittspridning, som möttes med nödvändiga motåtgärder, 
fick fäste från oktober och framåt. Massvaccinering 
inleds i många länder under slutet av 2020 och inled-
ningen av 2021. Mycket talar för att detta successivt 
kommer att leda till att smittspridningen begränsas  
och att återhämtningen tar fart igen. 

Från början av mars skapade osäkerheten kring  
pandemin stor turbulens på de finansiella marknaderna. 
Börskurserna föll och räntorna steg. Turbulensen varade 
under mars och april, varefter marknaderna fungerat 
mer normalt. Sedan mitten av april har de flesta av  
världens börsindex stigit markant. Flera viktiga styr-
räntor har återvänt till ungefär de nivåer som noterades 
innan pandemin. Under hösten har marknadsutveck-
lingen varit relativt normal. 

Regeringar och centralbanker har vidtagit kraftfulla 
åtgärder för att begränsa de negativa effekterna. I Kom-
muninvests strategiska upplåningsmarknader – USD, 
EUR och SEK – har Federal Reserve, ECB och Riksbanken 
drivit en mycket aktiv penningpolitik som bl a inklude-
rat omfattande obligationsköp. Inom finanspolitiken  
har stora insatser gjorts i USA, EU och Sverige. 

Kommuninvest har hanterat coronapandemin och dess 
konsekvenser utan några väsentliga problem. Verksam-
heten har i alla sina delar fungerat väl under året. 

Organisationen försattes 18 mars i höjd beredskap. 
Denna nivå, som bl a inneburit ökad mötes- och intern-
rapporteringsfrekvens, gällde alltjämt vid årets slut. 
Samtidigt övergick verksamheten till att i princip bli helt 
digital. Föreningsstämman i april genomfördes i digitalt 
format. Webbinarier blev en central del av kommunika-
tionen. I september och oktober, när smittspridningen 
var lägre, påbörjades en återgång till arbete från kontoret. 
Den sattes på paus när den andra vågen av smittsprid-
ning slog in. Även med det digitala arbetssättet har  
verksamheten drivits framåt med full kapacitet.

Utlåningsvolymerna steg snabbt i början av mars.  
I den då stressade marknadssituationen blev trycket  
från kommuner och regioner stort, med ökande efter-
frågan på nya lån och omsättning av lån. Vissa ökade  
sin upp låning från Kommuninvest för att de inte kunde 
låna själva till rimliga priser. Andra valde att inom ramen 
för sin likviditetsplanering se över och utöka upp-
låningen. Mot slutet av april började volymerna röra  
sig tillbaka mot normala nivåer. Sedan andra hälften  
av maj har normalitet präglat utlåningen till Kommun-
invests kunder.

I upplåningen har Kommuninvest genomgående haft 
god tillgång till kapitalmarknaden. Under den värsta 
turbulensen föll valet på att enbart emittera i den 
svenska marknaden, eftersom prisskillnaden mellan 
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Sammantaget är Kommuninvest 
mycket väl rustat för att möta den 

fortsatta coronautvecklingen.  
Även om läget förvärras ska  

stabiliteten kunna upprätthållas.
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marknaderna var ovanligt stor. I slutet av april åter-
vände Kommuninvest till USD-marknaden. Under året 
har fem emissioner genomförts under USD-programmet. 
Den första upplåningsprognosen för 2020 var 140–160 
miljarder kr. Den reviderades upp i april, givet de stora 
utlåningsvolymerna, och reviderades sedan ner både i 
juni och oktober för ett reflektera en sänkt utlåningstakt. 
Den totala upplåningen för året blev 131 miljarder kr. 

Detta bidrog i sin tur till den stora post för negativa 
orealiserade marknadsvärdesförändringar som belastar 
årets rörelseresultat.

I valutamarknaden stärktes den svenska kronan från 
maj och framåt gentemot den amerikanska dollarn. 
Detta innebar att ingående orealiserade vinster från 
valutaswappar, som Kommuninvest använder för att 
säkra valutariskerna i USD-finansieringen, minskade  
när kontrakten närmade sig förfall. 

I två steg, 16 mars och 27 april, etablerade Kommun-
invest ett nytt emissionsförfarande där upplåningen i 
den svenska marknaden sker genom veckovisa auktioner. 
Ett delsyfte var att skapa förutsättningar för Riksbanken 
att i QE-program köpa Kommuninvest-obligationer. 
Men huvudsyftet var att genom ökad transparens för-
bättra marknadens funktionssätt. Förändringen har 
mottagits positivt av Kommuninvests investerare i den 
svenska marknaden.

I likviditetshanteringen har Kommuninvest under året 
inte behövt utnyttja några reserver. Grundkravet i lag-
stiftningen benämns ”LCR 30”. Kommuninvest har en 
egen kravnivå, ”LCR 90”, som går ut på att ha medel för 
att klara minst 90 dagar i en extremt stressad marknads-
situation. Denna nivå har upprätthållits utan några 
svårigheter.

Även kapitalsituationen är stark. I april antog förenings-
stämman en plan för stegvis kapitaluppbyggnad till 
2024. Såväl interna som lagstadgade kapitalkrav ska 
hela tiden uppfyllas med god marginal. Detta ger en 
kapitalsituation som gott och väl, även i ljuset av corona-
pandemin, bör räcka för de scenarier som kan komma 
att realiseras. Vid årsskiftet pågick en nyemission,  
där Föreningen köper aktier i Bolaget, som omgående  
förbättrar kapitalsituationen.

Ett problem som kom med pandemin var att många 
kommuner var för små för att kunna köpa in skydds-
utrustning till acceptabla priser. Därför uppdrog SKR, 
länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, 
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Uppsala kommun 
i början av april åt SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) 
att för kommunernas räkning göra gemensamma inköp  
i stor skala. För att realisera detta skapade Kommun-
invest en möjlighet att låna räntefritt upp till 500 mnkr. 
Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Upp-
sala kommun gick in som borgensmän för detta lån. 
Lånet ligger egentligen utanför ramen för Kommunin-
vests affärsmodell, men bedömdes vara en rimlig insats 
att bidra med i ett kritiskt skede. SKI utnyttjade inte 
denna lånemöjlighet under 2020.

För att stärka analysen av hur coronapandemin  
på verkar kommuner och regioner inrättade Kommun-
invest i juni den oberoende expertgruppen ”Välfärds-
ekonomerna”. Gruppen har under hösten producerat 
två rapporter som har breddat Kommuninvests kunskaps-
bas och mottagits väl i kommuner och regioner.

Sammantaget är Kommuninvest mycket väl rustat  
för att möta den fortsatta coronautvecklingen. Även om 
läget förvärras ska stabiliteten kunna upprätthållas.

Effekter av coronapandemin på kommunsektorns ekonomi 
Förändringar i statsbidrag och prognostiserad skatteintäkt (mot februari)
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 Skillnad prognos skatteintäkter april vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter aug vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter okt vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter dec vs feb
 Tillskott generella statsbidrag

De blå staplarna visar summan av de generella statsbidrag som vid årsslutet hade tillkommit sedan februari 2020. De resterande staplarna  
visar hur det prognostiserade skatteunderlaget vid fyra prognostillfällen försämrats i jämförelse med den prognos som gjordes i februari 2020. 
Nettoeffekterna sedan februari 2020, som reflekterar förändringarna under pandemin, var vid slutet av året positiva för hela perioden fram  
t o m 2023 (plus i blå stapeln är större än minus i ljusgrå stapeln). Regeringens tillskott är alltså hela vägen större än de summor som kommuner 
och regioner tappar genom försämringen i den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen.
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MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

58 (56) %

Bankupplåning  
13 (14) %

Upplåning via 
egna marknads
program 
29 (30) %

Kommuner2  
43 (43) %

Kommunala 
bostadsföretag 

22 (22) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner  
3 (2) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2019-12-31) 

Alla grafer avser 2020-12-31. Siffror inom parentes avser 2019-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 

Flerårsöversikt Kommun invest-koncernen

2020 2019 2018 2017 2016

Balansomslutning, mdkr 527,4 471,3 417,2 357,0 361,7

Utlåning (redovisat värde), mdkr 445,8 408,2 355,7 310,1 277,0

Årets resultat, mnkr 201,7 353,8 718,1 1 075,9 358,8

Medlemmar, totalt 292 290 288 288 286

varav kommuner 278 278 277 277 275

varav regioner 14 12 11 11 11

Kärnprimärkapitalrelation1, % 357,4 128,2 187,7 218,0 106,6

Primärkapitalrelation2, % 357,4 128,2 187,7 218,0 106,6

Total kapitalrelation3, % 357,4 128,2 192,8 231,4 117,6

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,66 1,59 1,74 1,82 1,60

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 46–47 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 46–47 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 46–47 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 47 och not 2.

Eurocommercial paper 8 (4) %

Gröna obligationer 9 (8) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (–) %

Uridashi 2 (2) %

Banklån 0 (0) %

Private Placements 2 (2) %

Svenskt  
obligationsprogram  

53 (53) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

25 (31) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER  PROGRAM
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Fortsatt stark  
kommunsektor

Kommuner och regioner ansvarar för huvuddelen av svensk välfärd, 
bland annat vård, skola, förskola, omsorg och kollektivtrafik.  

Dessutom äger kommunerna och regionerna drygt 1 800 bolag  
som är engagerade i bostäder, fastigheter, energiförsörjning,  

VA, transporter, kultur, utbildning, turism med mera.

För stora delar av kommunsektorn har 2020 
varit en unik utmaning genom pandemin som 
drabbade oss i början av året. Trots det har 
kommunsektorn en fortsatt stark finansiell  
ställning. Resultaten för 2020 blir rekordhöga  
i många kommuner och regioner, både tack  
vare ansvarsfull hantering av ekonomin och 
omfattande statliga stöd. Om man i dessa svåra 
tider ska peka på något positivt är det att kom-
munernas och regionernas ekonomiska läge  
och framtida utmaningar nu står i fokus i den 
nationella politiska debatten. Det är bra!

Stort behov av investeringar även framöver 
Många av de utmaningar vi hade före pandemin 
kommer att finnas kvar framöver, och på vissa 
områden förstärkas. Därmed förutser vi en  
fortsatt ökning av Kommuninvests utlåning till 
medlemmarna beroende på vårdskuld, ökade 
hållbarhetskrav, befolkningstillväxt och andra 
demografiska förändringar. Kravet på investe-
ringar i välfärden fortsätter växa och där möter 
Kommuninvests affärsmodell medlemmarnas 
behov på ett utmärkt sätt.

Gröna och Sociala hållbarhetsinvesteringar
Våra gröna obligationer och gröna lån fortsätter 
vara framgångsrika. Vi har idag beviljat lån till 
gröna projekt motsvarande drygt 70 mdkr. Vid 
årsskiftet hade 167 medlemmar gröna lån förde-
lade på 431 projekt motsvarande ca 12 procent 
av vår totala utlåning. 

Under 2020 har vi börjat utveckla en modell för 
Sociala hållbarhetslån, som ska lanseras under 
2021. Satsningen är en utveckling av vårt allt 
bredare hållbarhetsarbete som nu utökas med 
denna produkt för sociala investeringar. 

Samarbete till gagn för alla
Kommuninvest har visat sig vara ett mycket 
framgångsrikt samarbete inom svensk kommun - 
sektor, som varje år sparar stora belopp för 
skattebetalarna genom finansiering av investe-
ringar i samverkan. Vi kan också genom våra 
mätningar av hur nöjda ägarna och kunderna  
är konstatera att Ni medlemmar uppskattar  
vår verksamhet. Vi har ett NöjdMedlemsIndex 
och NöjdKundIndex där 86 respektive 89 pro-
cent förklarar sig nöjda med verksamheten,  
vilket är mycket höga värden.

Fler och fler söker också medlemskap i Kom-
muninvest, på senare tid inte minst regioner. 
Under 2020 har vi fått två nya medlemmar – 
båda regioner - och hälsar Västra Götalands-
regionen och Region Kalmar hjärtligt välkomna 
till Kommuninvest.

Växande behov av kapital 
På den digitala föreningsstämman 2020 beslutade 
Kommuninvest att genomföra en utökad kapi-
talisering fram till 2024. Beslutet föregicks av 
diskussioner under nästan två år för att finna 
bästa sättet att säkerställa vårt framtida kapital-
behov utifrån villkor och tidsplan som passar  
er medlemmar. De första stegen av den nya 
kapitaliseringsprocessen har genomförts under 
hösten 2020. 

Kommuninvests 
verksamhet har 

fungerat väl 
även under de 
exceptionella 
förhållanden 
som har gällt 
under 2020!  

Låt oss hoppas 
på ett ljusnande 

2021 och  
fortsatt lika  

gott sam arbete 
kommande år!
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Det är viktigt att understryka att det ökade 
behovet av kapital inte beror på att det går 
dåligt för Kommuninvest, utan på motsatsen. I 
och med att verksamheten växer så snabbt 
måste vi få in mer kapital för att bibehålla den 
soliditet de lagstadgade reglerna kräver. Jag vill 
därför tacka alla medlemmar som solidariskt 
ställer upp med nytt kapital.

Slutligen, stort tack till medlemmarna och till 
alla de medarbetare som har sett till att Kommun-
invests verksamhet har fungerat väl även under 
de exceptionella förhållanden som har gällt under 
2020! Låt oss hoppas på ett ljusnande 2021 och 
fortsatt lika gott samarbete kommande år!

Kommuninvest Ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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God stabilitet i  
utmanande tider

Tack vare stöd från regeringen hade kommunsektorn, trots corona- 
pandemin, en stark finansiell ställning vid utgången av 2020.  

Tillgången till lånefinansiering, genom samverkansverktyget Kommuninvest, 
var god även när marknadsstressen var som störst. En förbättrad digital 

kapacitet, en gedigen kapitaliseringsplan och ett utvecklat hållbarhetsarbete 
var viktiga steg framåt för Kommuninvests verksamhet.

Positiva resultat trots pandemieffekter
Kommunsektorns ekonomi klarade sig under 
2020 relativt bra genom pandemin. På våren 
såg trender och prognoser mörka ut. Men tack 
vare stort statligt stöd och en stark återhämtning 
i början av hösten blev läget under andra halv-
året ljusare. En andra våg av smittspridning 
gjorde att återhämtningen bromsades upp.  
Sannolikt kan tillväxten ta ny fart 2021. Resul-
taten för 2020 blev rekordhöga i många  
kommuner och regioner. Trots pandemin har 
kommunsektorn en stark finansiell ställning. 

På investeringssidan har kommunsektorn 
alltjämt stora behov. Å andra sidan ledde de  
förbättrade ekonomiska utsikterna under året 
till att efterfrågan på lånefinansiering dämpades. 
Kommuninvests utlåning var mycket hög i 
marknadsturbulensen under mars och april, 
men gick sedan tillbaka till normala nivåer.

Välfungerande hantering av pandemin
För Kommuninvest uppstod inga betydande 
problem i pandemihanteringen. Vi var helt stabila 
även när marknadsstressen var som störst.  
Som en av mycket få aktörer som oavbrutet hade 
god tillgång till kreditmarknaden säkrade vi  
att kommunsektorn hela tiden kunde låna utan 
störningar. Liksom i finanskrisen 2008-09 var 
vi en trygg hamn.

I mars gick Kommuninvests verksamhet  
över till att i princip bli helt digital. Personalen 
arbetade hemifrån. Detta fungerade bra. Vi 
kunde driva verksamheten framåt på full kapa-
citet. När pandemin klingar av väntar en åter-
gång till kontorsmiljön. Samtidigt gäller det att 
även framöver använda de digitala verktyg som 

nu slagit igenom. Med de breda kontaktytor 
som vi har bör vi kunna dra stor nytta av de  
nya digitala formaten. 

Viktig kapitaliseringsplan 
Kommuninvest blev ännu starkare av den kapi-
taliseringsplan för åren 2021-2024 som antogs 
av föreningsstämman i april. Vi står nu inför en 
successiv kapitaluppbyggnad där såväl interna 
som lagstadgade kapitalkrav hela vägen ska 
uppfyllas med god marginal. 

Problematiskt förslag om riskskatt
Regeringen, Centern och Liberalerna presente-
rade i september ett förslag om en riskskatt  
för banker och andra kreditinstitut, som skulle 
få mycket negativa konsekvenser för Kommun-
invest och kommunsektorn som helhet. Vi argu-
menterar därför för ett undantag. I november 
lämnade vi tillsammans med SKR ett remissvar. 
Därtill bedriver vi ett intensivt dialog- och 
informationsarbete.

Lovande utveckling av hållbarhetsarbetet
Kommuninvests hållbarhetsarbete utvecklas  
i snabb takt. De Gröna lånen utgör nu nära  
12 procent av utlåningen. Under våren påbörjade 
vi – utifrån en tydlig efterfrågan från kommun-
sektorn – en konkret process för att ta fram en 
ny produkt: Lån för Social Hållbarhet. Under 
hösten initierades en pilotfas där låneprodukten 
erbjöds till ett antal pilotkunder. Fram till  
årsskiftet beviljades fyra lån. Om pilotfasen  
ger goda resultat är ambitionen att den nya  
produkten ska göras tillgänglig för alla kunder/
medlemmar.

Som en  
av mycket få 
aktörer som  

oavbrutet hade 
god tillgång  

till kredit- 
marknaden  
säkrade vi  

att kommun- 
sektorn hela 
tiden kunde  

låna utan  
störningar.
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Kommun invest i Sverige AB

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Årets resultat
Årets rörelseresultat för Bolaget, 228 mnkr, är 
lägre än föregående år (392 mnkr). Det beror 
delvis på negativa orealiserade marknadsvär-
desförändringar. Eftersom dessa förändringar, 
vilka är svåra att parera och förutse, är bokfö-
ringsmässiga kommer negativa värden nu att 
leda till ökade rörelseresultat längre fram. Det 
operativa resultatet för Bolaget, dvs exklusive 
bok föringsmässiga orealiserade marknadsvär-
desförändringar, är fortfarande högt: 462 mnkr 
(573 mnkr). Detta är högre än vad vi långsiktigt 
strävar efter. I enlighet med tidigare stämmobe-
slut har vi fortsatt att minska marginalen mel-
lan upp- och utlåning. Det kommer att innebära 
lägre operativt resultat under kommande år. 

Ett riktat tack till personalen 
Pandemin ställde höga krav på organisationens 
anpassningsförmåga. I detta visade samtliga 
medarbetare, inte minst under den initiala fasen 
av pandemin, en lojalitet till uppdraget och en 
vilja att stå på tå för Kommuninvests medlemmar 
och kunder. Detta är jag mycket tacksam för. 
Det lade grunden för ett framgångsrikt år.
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på  
ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan 
har Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning 
ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner  
och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, 
dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i  Sverige 
som på den internationella kapitalmarknaden. Kommun-
sektorns inneboende stabilitet i kombination med att våra 
medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera Kommun-
invests förpliktelser gör att Kommun invests upplåning 
betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv 
betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital-
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som 
i allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna 
tillmötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid 
osäkerhet på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet 
i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 
ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 
avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se  
att det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam-
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regio-
nens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka 
om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja 
ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbe-
stämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, 
bland andra i investeringar i förnybar energi, klimat smarta 
byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering. 
Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommun invest 
ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare 
och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna. 
Läs mer om Kommun invests Gröna lån på sidan 18.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första sam-
talet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om 
det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den löpande externa granskningen och rapportering till de 
investerare som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5-6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun-
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt-
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste-
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest 
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar 
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett Grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Hållbar finansiering 
är vårt uppdrag
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests  
grundidé och vision. Hållbara finansieringslösningar främjar effektiv användning  
av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030. 
Trots exceptionella pandemiförhållanden har verksamheten under året kunnat  
fullfölja sitt uppdrag relativt opåverkad. 

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för grundläggande samhällsinfrastruktur i form av bostäder, 
energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten-och avloppshante-
ring m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska 
arbetet i riktning mot Agenda 2030 och de globala målen, 
både vad gäller miljömässig omställning och sociala frågor. 

Så skapar vi hållbara värden 
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn 
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. Genom 
utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest 
förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, 
ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till 
ett mer hållbart Sverige. Genom att ”poola” kommunala 
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan 
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på  
en låg nivå.

Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn genereras 
både direkta och indirekta värden. Viktigast är att de finan-
sieringslösningar, den kunskap och de skuldförvalt nings-
verktyg som vi tillhandahåller gagnar ekonomisk stabilitet i 
kommuner och regioner och bidrar till att utveckla medlem-
marnas förmågor inom skuldförvaltning. Därmed kan nöd-
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar genomföras 
på ett mer ändamålsenligt sätt och till lägre kostnad för  
skattebetalarna. Det stärker välfärdssamhället i form av nya 
eller upprustade äldreboenden, skolor, bostäder och vård-
inrättningar, eller olika former av infrastruktur som vägar, 
kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp. 

Covid-19 sätter kommunala verksamheter under press
Coronapandemin satte kommunernas och regionernas verk-
samheter under hård press, när behovet att vårda sjuka och 
skydda riskgrupper hamnade i centrum av pandemihante-
ringen. Pandemin har i hög grad påverkat kommunsektorns 
ekonomi, främst genom stor belastning i vård och omsorg 
samt en lägre skatteunderlagstillväxt, men också genom att 
andra intäkter och kostnader påverkades. 

Den samverkan som Kommuninvest representerar har under 
2020 därför varit särskilt relevant, för att bidra till att stödja 
sektorn i de utmaningar man stått inför. Framförallt har 
Kommuninvest under året kontinuerligt haft tillgång till 
kapitalmarknaden och har kunnat finansiera kommuners 
och regioners upplåningsbehov till goda villkor. Detta var  
av särskild vikt under inledningen av krisen, då den stressade 
marknadssituationen ledde till starkt kundtryck. 

Verksamheten i stort på normal nivå
Kommuninvests egen verksamhet har trots pandemin kunnat 
upprätthållas utan några väsentliga problem. I mitten av 
mars fattades beslut om att försätta organisationen i höjd 
beredskap och verksamheten blev i princip helt digital, med 
hemarbete och digitala möten som det nya normala, i syfte 
att minska de operativa riskerna och att bidra till att 
begränsa smittspridningen. 

Övergången till digitala arbetssätt har inneburit att verk-
samheten kunnat utvecklas enligt plan. Tidigare fysiska  
evenemang har ställts om till digitalt format, inklusive den 
årliga föreningsstämman, kundseminarium m.m. Den höjda 
beredskapen har också medfört ökad mötes- och inrapporte-
ringsfrekvens, exempelvis regelbundna ”town hall”-möten 
med VD och ledning. Undersökningar bland medarbetarna 
tyder på att internkommunikationen har förbättrats under 
året. 

Fortsatt central roll
Välfärdsuppdraget för Sveriges kommuner och regioner,
och därmed förutsättningarna för deras långsiktiga ekono-
miska hållbarhet handlar till stor del om den demografiska 
utvecklingen, med en ökad andel yngre och äldre. Kommun-
sektorn har också alltjämt betydande investeringsbehov.  
Det är därför fortfarande av yttersta vikt att ha tillgång till  
förmånlig finansiering och stöd för effektiv skuldförvaltning. 

Att Kommuninvest kunnat upprätthålla sektorns finansie-
ringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar 
trygghet och bidrar till ett högt förtroende för verksamheten. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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443
mdkr

Varav 12 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 246
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

355,4
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2020, avse ende verksamhetsåret 2019.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överens-
stämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärn-
konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt 
FN-initiativet Global Compact. 

Finansiering, kunskap, ansvar
Vi bidrar genom effektiv finansiering av investeringar för 
Sveriges kommuner och regioner till en långsiktigt hållbar 
välfärd. En stark ägarstruktur och solidarisk borgen mellan 
medlemmarna gör att vi kostnadseffektivt och stabilt kan 
anskaffa kapital på finansmarknaden. Medlemmarnas stora 
investeringsbehov och Kommuninvests position med en  
hög andel av medlemmarnas upplåning ger skalfördelar.

Genom finansieringsprodukter som är tydligt inriktade mot 
miljömässig och social hållbarhet stöder vi våra medlemmars 
hållbarhetsarbete. Kommuninvests gröna finansieringsprogram 
har sedan starten 2015 växt till att bli ett av Nordens största. 
Under 2020 har en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet, 
introducerats i pilotfas och de första lånen beviljats. 

Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avse-
ende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll-
ning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa 
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborg-
arna. Vidare är det centralt att Kommuninvest i sin samhälls-
bärande roll tydligt styrs för att säkra att verksamheten 
bedrivs ansvarsfullt. 

Intressentdialog
Vi för en kontinuerlig dialog med de intressenter som på 
olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet, för att 
identifiera vilka hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta 
med. Intressentdialogen sker bland annat genom möten med 
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare 
för departement och myndigheter. Dessutom genomför vi 
löpande nöjdhetsundersökningar bland nyckelintressenter 
som medlemmar, kunder, medarbetare och investerare. 

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som 
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med  
förtroendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen 
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom 
ekonomi och finans. Särskilda hållbarhetsundersökningar 
genomförs vartannat år, med nästa planerad för 2021.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar 
för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive 
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en håll-
barhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras 
i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland 
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, 
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och repre-
sentation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet avrap-
porteras årligen till styrelsen, och kompletteras av genom-
gångar på aktuella temaområden. 

Hållbarhetsrisker 
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig 
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande 
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansie-
rade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte 
lever upp till hållbarhetskrav. Kommuninvests åtgärder för 
att hantera hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella 
och internationella regelverk och riktlinjer tillsammans med 
Föreningens ägardirektiv och interna instruktioner och  
policys. För klimatrelaterad finansiell risk, se vidare avsnitt 
Hållbar finansiering. 

Direkt och indirekt påverkan 
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhets-
påverkan. Den direkta påverkan äger Kommuninvest,  
dvs. ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och 
arbetet kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. 
Direkt påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetar-
relationer, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 
Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets-
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,  
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, 
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad  
till kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar 
till ett hållbart samhälle. Kommuninvest har en begränsad 
direkt påverkan men en omfattande indirekt påverkan.

Hållbarhetsarbetet 
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling 
och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra 
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.
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Våra hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

Hållbar finansiering
Understödja kommuners och regioners arbete  
med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 
samt främja stabilitet.

Ansvarsfull verksamhet
Säkra att Kommuninvest lever upp till sin upp-
förandekod, intressentförväntningar samt lagar, 
bestämmelser och föreskrifter.

Hållbar organisation
Värna en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa,  
gott ledarskap, medarbetarskap samt en agil  
organisation.

Vilka globala mål har tydligast koppling?

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Hållbar finansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

Vår påverkan är både direkt (inom verksamhetens beslutsmandat) 
och indirekt (vid utlåning och upplåning samt övrig balansräkning). En 
mappning genomförd 2019 visar att Koncernen har en direkt eller indirekt 
påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. De mål 
som har tydligast koppling presenteras här.

Ansvarsfull 
verksamhet

Hållbar 
organisation

Hållbar 
finansiering

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Vårt bidrag inom hållbar finansiering handlar både om  
kostnadseffektiv och stabil finansiering av offentliga investe-
ringar, om produkter som kan främja hållbar omställning 
samt om långsiktig analys för hållbara kommunala finanser. 
Arbetet inriktas även på att skickliggöra medlemmar och 
kunder i hållbar finansförvaltning, och att erbjuda verktyg 
som förbättrar interna beslutsprocesser. 

Digitaliserad utlåningsprocess
Utlåningen är grunden i verksamheten. För att kunna erbjuda 
stabil finansiering till rätt pris krävs att den kontinuerligt 
effektiviseras i samklang med kund- och medlemsbehov. 
Under 2020 slutfördes ett flerårigt utvecklingsarbete som 
resulterat i en digitaliserad utlåningsprocess, KI Låna. Det ökar 
flexibiliteten och minskar administrationen för kunderna sam-
tidigt som resurser i Bolaget frigörs för mer kvalificerat kund-
stöd och strategiska samtal. 

Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt för social håll-
barhet, som inleddes 2019 tillsammans med en mindre grupp 
medlemmar och kunder, har under året övergått till pilotfas. 
Vid utgången av 2020 hade fyra lån beviljats till ett totalt 
värde om 462,6 mnkr. Se vidare artikel på nästa sida.

Andelen Gröna lån fortsätter växa
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns miljö-  
och klimatarbete erbjuder Kommuninvest s.k. Gröna lån,  
se vidare artikel på nästa sida. Vid slutet av 2020 uppgick 
volymen beviljade Gröna lån till 74,7 (63,1) mdkr avseende 
431 (346) gröna investeringsprojekt i 167 (150) kommuner 
och regioner. Andelen utbetalda Gröna lån i förhållande till 
total utlåning var 12,0 (10,1) procent.

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att  
emittera gröna obligationer. Elva gröna obligationer har  
hittills getts ut och Kommuninvest är en av Nordens största 
emittenter. Den förväntade årliga minskningen av CO2-ut-
släpp från finansierade projekt offentliggörs i en särskild  
rapport, Kommuninvest Green Bonds Impact Report. 

Öka kunskap om kommunal finansiering 
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och 
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommu-
nala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av 

upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika 
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda 
möten sker löpande. Under 2020 tog Kommuninvest initiativ 
till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för  
analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens 
spår. Vid årets slut hade gruppen publicerat två rapporter.

Vi samarbetar även med akademin. Bland annat har Kom-
muninvest ett flerårigt samarbete med Örebro universitet för 
att främja forskning om kommunsektorns skuldförvaltning 
och finansiella förutsättningar, och vi finansierar såväl en 
professur som doktorandstudier. Kommuninvest ingår vidare 
i referensgruppen som knutits till universitetets Masters-
utbildning i Hållbart Företagande. 

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning 
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella 
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen  
har tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2020 hade 2 246 
(2 062) användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för 
svensk kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommun-
invests systerorganisationer i Finland och Norge. 

Begränsad klimatrelaterad finansiell risk
Insikten om att hållbarhetsfaktorer även kan medföra finan-
siell risk har på senare år ökat. För Kommuninvest skulle 
sådan risk potentiellt kunna materialiseras främst kopplat 
till exponeringar i balansräkningen i form av t.ex. utlåning 
och upplåning. Givet Koncernens organisationsstruktur och 
grundkonstruktion, inklusive medlemmarnas solidariska 
borgensåtagande för Koncernens skulder, att samtlig utlåning 
är nollriskviktad samt att primär- och sekundärkommuner  
ej kan försättas i konkurs, är den finansiella exponeringen 
för klimatrelaterad risk i praktiken försumbar. 

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte 
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé där  
verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt risktagande 
som möjligt och där vinstsyfte saknas. De resultat som upp-
arbetas återförs till medlemmarna i form av ränta på insats-
kapital och återbäring på affärsvolym. 2020 överfördes på 
detta sätt 355,4 (717,8) mnkr till medlemmarna i Föreningen. 
Resultaten har de senaste åren minskat, efter medlemsbeslut 
2018 om en förändrad modell för prissättning som innebär 
att Kommuninvests offererade priser har sänkts. 

Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners  
och regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling.  
Det ger förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka 
stabiliteten i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Gröna lån och gröna obligationer

Mdkr

Finansiering som katalysator
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställningen 
till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Marknaden för 
s.k. hållbar finansiering växer snabbt, och regelverk börjar
anpassas för att säkerställa att kapitalflöden används för 
hållbara verksamheter. 

Kommuninvest tar aktiv del i denna utveckling. Sedan 
2015 erbjuds kommuner och regioner s.k. Gröna lån för att 
finansiera investeringsprojekt med tydlig miljö- och klimat-
ambition. Detta låneprogram har växt till att vid slutet av  
2020 omfatta 431 projekt i 167 kommuner och regioner,  
med 74,7 mdkr i beviljad lånevolym varav 53 mdkr utbetalt. 

Under 2020 har arbetet med en ny produkt, Lån för Social 
Hållbarhet, tagit viktiga kliv framåt. Dessa lån ska kunna 
användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, 
för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle. 
Vid årets slut hade fyra lån beviljats, till Botkyrkabyggen AB, 
AB Eidar i Trollhättan, Botkyrka kommun samt Uppsalahem/
Uppsala kommun.

Gemensamt för både det gröna och det sociala finansie-
ringsprogrammet är främjandet av ökad effektmätning i  
samhället, dvs. att följa upp och utvärdera investeringarnas 
bidrag ut ett hållbarhetsperspektiv. Finansieringen är vill-
korad av såväl krav på transparens som återrapportering.  
För Gröna lån handlar effekt i allmänhet om minskade eller 
undvikta CO2-utsläpp. För Lån för Social Hållbarhet kan  
det handla om ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre  
skolresultat eller ökad sysselsättning.

Att bidra i en utveckling som leder till bättre styrning,  
uppföljning och utvärdering samt ett ökat fokus på hållbara 
investeringar ligger nära Kommuninvests grundidé. Det  
har därför varit naturligt att initiera nordiskt samarbete på 
området effektrapportering av gröna obligationer. Den  
vägledning som samarbetet genererat, Nordic Position  
Paper on Green Bonds Impact Reporting, är i sin tredje  
upplaga och har utvecklats till en de facto-standard för  
den nordiska marknaden.

För Lån för Social Hållbarhet ingår tydliga mål och  
systematisk resultatutvärdering som ett grundkrav för  
finansieringen. Detta är önskvärt, då forskning tyder på  
att det saknas en effektmätningskultur för sociala insatser  
i kommunal regi.

I vår roll som störste finansiär av kommunala investerings-
projekt, som i allt högre utsträckning sker med hållbara för-
tecken, har vi möjlighet att bidra i utvecklingen. 

I slutet av året engagerade vi oss, genom medlemskap i 
de två ideella föreningarna the Swedish National Advisory 
Board for Impact Investing samt Effektfullt, i ett arbete som 
tar sikte på att etablera en mer enhetlig syn i Sverige på 
effektmätning och effekt samt göra etablerade metoder för 
effektmätning mer lättillgänglig och användbar. Arbetet har 
potential att bidra till att bygga lärande och bedöms kunna 
vara till stor nytta för Föreningens medlemmar. 

 Beviljade Gröna lån
 Utbetalda Gröna lån

 SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)
 USD 1  mdr Grön obl.(4/2023)
 SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
 SEK 11 mdr Grön obl. (6/2023)
 SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
 USD 500m  Grön obl. (06/2021)
 SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
 USD 600m Grön obl. (04/2019)
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Beviljade Gröna lån

Utbetalda Gröna lån

SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)

USD 1 bn Green Bond (4/2023)

SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)

SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)

SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)

USD 500m Green Bond (06/2021)

SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)

USD 600m Green Bond (04/2019)

Granngårdens Centrum i Trollhättan 
har på några år förvandlats från en 
öde och otrygg plats där ingen ville 
vara till ett levande stadsdelscentrum 
med vårdcentral, apotek och närlivs 
m.m. Bakom förvandlingen ligger AB 
Eidar, Trollhättans bostadsbolag, vars 
beslut om att flytta sin egen verksam-
het till området fått stor betydelse. 
Därigenom skapades en grundtrygg-
het som motiverat andra aktörer och 
Granngården Centrum är nu en 
arbetsplats för ett par hundra perso-
ner. För finansieringen av renove-
ringen och ombyggnationen har AB 
Eidar som en av de första i Sverige 
beviljats Lån för Social Hållbarhet.
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Vårt arbete för en ansvarsfull verksamhet utgår från följande 
förutsättningar:
•  Den tydliga ansvarsfördelningen mellan ägarorganisation 

och affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems-  
och ägarfrågor och Bolaget affärsfrågor. 

•  Årliga ägardirektiv anger inriktningen för Bolaget. Risk- 
aptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska 
krav samt god affärssed ska prägla verksamheten. 

•  Tydligt reglerade skyldigheter i frågor som bolagsstyrning, 
riskhantering och regelefterlevnad, inklusive områden 
som penningtvätt och antikorruption. 

•  Ett integrerat hållbarhetsarbete, både vad avser direkt 
och indirekt påverkan. Vi klimatkompenserar som ett 
komplement till egna utsläppsminskningar.

•  Engagemang i relevanta samhällsfrågor och samverkan 
med andra, för att svara upp mot intressentförväntningar 
och öka effekten av vårt arbete.

Etiken främst
Såväl Bolagets Policy för Hållbarhet som Uppförandekod 
betonar vikten av ett etiskt och ansvarsfullt agerande. Vi ska 
bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet och inte 
medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbets-
tagares rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte 
heller acceptera korruption. Vår framgång är beroende av 
förtroende hos medlemmar, kunder, motparter, investerare, 
medarbetare och myndigheter. 

Eventuella intressekonflikter ska identifieras och hanteras på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, för att förhindra negativ 
påverkan för kunder, medlemmar eller Kommuninvest. I skatte-
frågor ska Bolagets agerande vara ansvarsfullt, korrekt och 
trans parent. Kommuninvest ska inte medverka i transaktioner 
eller till handahålla produkter som kan ifrågasättas med beak-
tande av gällande skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska Kom-
muninvest avstå från att medverka. Etiken ska alltid beaktas.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt 
Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Kommuninvests produkter och tjänster inte utnyttjas för  
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om  
allvarliga oegentligheter som kan innebära eller leda till  
lagbrott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via  
Kommuninvests visselblåsarfunktion, som hanteras av 
extern part. Ingen misstänkt korruption eller penningtvätt 
har identifierats under året. 

Miljöhänsyn 
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö- 
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster som 
den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksam-
heten. Affärsresandet med flyg, som historiskt haft störst 
direkt klimatpåverkan, har successivt minskat och särskilt 
under Coronapandemin (se graf på sidan 25). Arbete pågår 
för att minska klimatpåverkan från kontorsverksamheten. 
Under 2020 har beslut fattats om att installera solcellspaneler 
på taket samt att ersätta takplacerade kylaggregat med ett 
system baserat på fjärrkyla. Detta förväntas sammantaget 
öka den egna energiproduktionen samt minska energi-
förbrukning och buller. 

Klimatkompensation 
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det 
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som 
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi 
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts 
används antingen för att finansiera initiativ som understödjer 
hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar 
till att minska Kommuninvests egen påverkan. Klimat-
kompensationsmedlen har hittills använts för Koncernens 
deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”,  
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska  
Miljöinstitutet. Projektet lanserade 2020 en branschstandard 
för att allmännyttan ska kunna beräkna klimatpåverkan 
även inklusive byggprocessen och ställa klimatkrav vid 
nyproduktion. 

Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta  
samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till 
exempel i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, 
som är inriktat på samhällsplanering, fungerande bostads-
marknad och investeringar i infrastruktur och samhälls-
service. Föreningen är vidare medstiftare till Axelpriset, som 
uppmärksammar människor som i sin gärning bidrar till att 
trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess 
demokratiska värden. Vi ingår också i flera initiativ som  
syftar till att främja en hållbar omställning, bland annat det 
strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara 
städer, Viable Cities. 

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska  
bidra till att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller  
för verksamheten. Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som 
kan ställas på en systemviktig aktör.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Riktad finansiering för ökad social hållbarhet
I takt med att de sociala utmaningarna i Sverige blivit allt tydligare 
har efterfrågan på en finansieringsprodukt som kan stimulera och 
möta kommunsektorns arbete med social hållbarhet ökat. Därför 
har Kommuninvest tillsammans med medlemmar och kunder under 
2019 och 2020 utvecklat produkten Lån för Social hållbarhet.  
Ambitionen är att stötta kommunernas och regionernas arbete och 
investeringar i fråga om t. ex. integration, jämställdhet och trygghet. 
Lån för Social Hållbarhet ska finansiera investeringar som, enskilt 
eller i kombination med social insats, främjar ett socialt hållbart 
samhälle och kan bidra till att nå sociala mål.

– Två insikter har styrt utvecklingsarbetet, dels att sociala resultat 
i allmänhet uppnås via mellanmänskliga ansträngningar, kalla det 
”mjuka” insatser, dels att kommuner vanligen enbart lånar pengar 
för fysiska investeringar, dvs. ”hårda” tillgångar. Vi har försökt  
översätta detta till en finansieringsprodukt där Kommuninvest 
finansierar den ”hårda”, fysiska investeringen men kravställer på  
de ”mjuka”, sociala insatserna och värdena, säger Björn Bergstrand, 
hållbarhetschef på Kommuninvest.

Eftersom vissa fysiska investeringar kan bidra till att främja social 
hållbarhet utan att vara kopplade till särskilda sociala insatser, 
erbjuds också möjlighet att finansiera en fysisk investering som i  
sig kan kvalificera som social insats. Det gäller i de fall forskning,  
förstudie och/eller beprövad erfarenhet visar att investeringen  
kan bidra till att nå uppställda sociala mål.

Under hösten 2020 har de första lånen beviljats, med de ledande 
allmännyttiga bostadsbolagen Botkyrkabyggen och Eidar (Troll-
hättan) som allra första låntagare. Målet är nu att bygga upp en till-
räckligt stor utlåningsvolym och på sikt att emittera en första social 
obligation.

– De Gröna lån som vi började erbjuda 2015 har visat sig efter-
frågade bland medlemmar och kunder, mer än 70 mdkr har hittills 
beviljats. Våra ambitioner om lån till sociala investeringar är också 
höga även om vi idag har svårt att bedöma hur snabb tillväxten kan 
bli. Men vi kan konstatera att hållbarhetsfrågan är etablerad på 
agendan vilket gör att det kan gå betydligt snabbare än vad någon 
av oss anar, säger Björn Bergstrand.

Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka, som nu är permanentad i verksamheten, erbjuder jobb, språkstudier,  
utbildning och friskvård till kvinnor som bor i bolagets hus.

Denna finansieringsform kan  främja kommuners och 
regioners arbete för ett mer social hållbart samhälle  
och öka kunskapen om vilka  satsningar som gör nytta. 
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som präglas 
av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med friska 
och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen  
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering före - 
kommer inte. 

2020 har genom Coronapandemin utsatt organisation och 
medarbetare för betydande prövningar. Kommuninvests  
hantering ur detta perspektiv beskrivs på sid 23 och 42. 

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att 
gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt 
diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för 
publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen 
form av diskriminering tolereras inom Kommuninvest. 

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagetss Jämställdhets- och Mångfalds-
policy, för att säkerställa att Kommuninvest är en attraktiv 
arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbe-
tare. Vid slutet av 2020 var 39 (41) procent av det totala 
antalet anställda kvinnor. Av cheferna var 35 (29) procent 
kvinnor, och i den verkställande ledningen var andelen 43 
(43) procent. Bolaget har ett definierat mål om att öka 
andelen kvinnliga chefer. Ambitionen är att kunna attrahera, 
behålla och utveckla kompetenta medarbetare – oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder, funktionshinder, 
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Vid slutet 
av 2020 härstammade 13 (17) procent av Bolagets med-
arbetare från andra länder än Sverige. Medarbetare med 
ursprung i 12 (12) olika länder är representerade i organisa-
tionen.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Systematisk kompetensförsörjning ska säkerställa att rätt 
förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörjning 

består till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal. 
Under 2020 har ett omfattande arbete kring kompetens-
utveckling initierats, som syftar till Kommuninvest ska bli en 
ännu mer utpräglad lärande organisation som kontinuerligt 
utvecklar kompetens i rätt riktning. Därmed kan Kommun-
invest nå sina mål och möjliggöra största möjliga nytta för 
sina medlemmar. 

Fokus på självledarskap
Med utgångspunkt från de systemstöd, strukturer och pro-
cesser för kunskapsinlärning som Kommuninvest tillhanda-
håller har den enskilda medarbetaren, tillsammans med  
närmaste chef, ett stort ansvar för sin egen utveckling och 
lärande. Kommuninvest arbetar proaktivt för att främja de 
kultur- och beteende förändringar som behövs hos både che-
fer och medarbetare. Ett viktigt inslag i detta är de chefs- och 
medarbetarprogram som genomförts, fleråriga satsningar  
på ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur. 

Årets medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur med-
arbetarna upplever sin arbetssituation. 2020 års undersök-
ning visar att Kommuninvest är en jämställd och icke-diskri-
minerande arbetsplats där medarbetarna känner ett stort 
engagemang för Kommuninvests samhällsuppdrag. Under-
sökningen gav ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 76 (74), 
vilket är ett högt resultat och indikerar en god tillfredsstäl-
lelse och en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även 
på att det arbete som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap 
och kulturfrågor har gett resultat. 

Hållbar Vardag 
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill 
främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete,  
fritid och föräldraskap. Hållbar Vardag inbegriper den fysiska 
och sociala arbetsmiljön, träning och vardagsmotion, hälso-
inspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell coach-
ning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds samtliga 
medarbetare individuella hälso- och livsstilsmätningar på  
en regelbunden basis. Baserade på dessa ges medarbetaren 
verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de områden  
där behoven upplevs vara störst. Det kan röra sömn, kost, 
motion och livsstil samt arbetssituationen. 

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters 
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra 
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens  
är centralt för att lyckas.
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Hantering av Covid-19
Hanteringen av Coronapandemin hade ur ett medarbetar- 
och organisationsperspektiv tre huvudsakliga fokus:
•  Säkerställa leverans och nytta till kunder och medlemmar 
•  Bidra till en säker arbetsmiljö för medarbetare
•  Ta ett samhällsansvar och bidra till minskad smittspridning

Bolagets krisgrupp aktiverades under februari månad där 
scenarioplanering och krisövningar genomfördes. 17 mars 
infördes hemifrånarbete som grundregel vilket var en nöd-
vändig åtgärd för att säkerställa Bolagets dagliga operativa 
verksamhet och medarbetarnas säkerhet. 

Under våren, i takt med ökad kunskap om viruset och 
vilka preventiva insatser som behövde vidtas, genomfördes 
åtgärder för att skapa förutsättningar för att utföra det 
uppdrag som åligger Bolaget, både på kort och lång sikt. 
Dessa handlade såväl om tydlig och frekvent kommunika-
tion som återkommande medarbetarenkäter rörande hälsa, 
arbetsbelastning och välmående. 

Särskilda insatser genomfördes för att stärka cheferna 

i ledarskapsfrågor som uppkommit under krisen, såsom  
att leda på distans, att förebygga ohälsa, digitalt kultur-
byggande samt faciliterande av gruppöverskridande inter-
aktivitet m.m. Åtgärder vidtogs även för att säkerställa att 
kontoret i Örebro skulle vara så säkert som möjligt att vistas 
på ur ett smittspridningsperspektiv, för det fåtal medarbe-
tare som behövde vara på plats. Restriktioner mot externa 
besök på kontoret infördes.

Inom arbetsmiljöområdet genomfördes även i preventivt 
syfte insatser såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse 
på arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrån-
arbete.

Erfarenheten är att Bolagets digitala mognad under  
pandemin har påskyndats och den övergripande förändrings-
förmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera kris-
situationer har än en gång visat sig vara stark. En annan 
positiv konsekvens är att beteendeförändringen att till-
godose sig digital kompetensutveckling har skett i snabb-
are takt än annars hade skett. 
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Enhet 2020 2019 2018

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh 518 793 616 853 620 069

– varav elektricitet kWh 334 963 385 980 368 596

– varav uppvärmning kWh 183 830 230 873 251 473

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader) Ton 119 142 138

– varav från elförbrukning1 Ton 106 122 116

– varav från uppvärmning2 Ton 13 20 22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 56 56

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % –13 5 10

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 95 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm 234 278 280

Total energiförbrukning per medarbetare Kwh 5 037 6 107 6 392

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,39 0,45 0,50

– varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC)3 Ton 0,33 0,45 0,50

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 84 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 3,8 4,5 5,2

Resursåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 1,6 2,0 2,0

Undvikta CO2-utsläpp till följd av återvinning4 Ton 2,3 2,7 3,3

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 228 922 911 699 948 470

Totalt affärsresande per medarbetare Km 2 223 9 027 9 778

Totalt flygresande Km 90 363 493 063 521 771

Tågresor i Sverige Km 120 241 364 616 353 914

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 43 225 242

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare5 Ton 0,42 2,2 2,5

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck6 Ton 162 367 380

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e Ton 1,6 3,6 3,9

1)  Klimatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g 
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer 
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). 
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Green house Gas Protocol.

2)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i 
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte ring 
för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green 
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol.

3)  Resterande mängd inköpt kontorspapper 2020 är miljövänligt, men inte hållbarhets-
märkt (PEFC).

4)  Årets undvikta utsläpp till följd av återvinning, fördelas på plast 855 kg, papper 634 kg, 
järn 607 kg och alternativa råvaror 160 kg, källa: Stena Recycling. Kommuninvest tillgo-
doräknar sig inte undvikta utsläpp från resursåtervinning, eftersom de berörda inkö-
pens klimatpåverkan ej beräknats.

6)  Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s .k. RFI  faktor om 1 ,9 vid utsläpps-
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings-
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018). 
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerat.

6)  Inkluderar CO2 utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Samtliga utsläpp i Scope 1 och Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2020 2019 2018

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 1 743,1 1 223,5 505,3

Övriga rörelseintäkter Mnkr 10,8 9,0 7,6

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr –1 045,6 –412,5 367,2

Provisionskostnader Mnkr –12,7 –11,3 –8,2

Löner och arvoden Mnkr –76,6 –77,9 –73,9

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr –27,6 –24,5 –23,2

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –26,8 –27,8 –26,9

Resolutionsavgift Mnkr –20,9 –27,4 –69,1

Övriga rörelsekostnader Mnkr –107,7 –106,0 –94,1

Skatt Mnkr –2,3 –2,9 –3,7

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 355,4 717,8 969,8

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,045 0,050 0,052

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2020 2019 2018

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 116 111 104

Andel kvinnor/män – totalt % 39/61 41/59 45/55

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 35/65 29/71 36/64

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 43/57

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 103 101 97

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 15 17 18

Anställningstid 2–4 år % 26 19 13

Anställningstid 5–9 år % 32 34 40

Anställningstid > 10 år % 27 29 29

Personalomsättning % 9 10 8

Deltagande i medarbetarundersökning % 94 95 96

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 90 89

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 93 64

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 97 vid utgången av 2020.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
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Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI-
faktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).Källa: Tricorona Climate Partner

Under året har verksam-
hetens tjänsteresor minskat 
drastiskt som en följd av 
Coronapandemin. Affärs-
resandet med flyg, mätt i 
antal km, minskade med 81 
(6) procent. Tågresandet 
minskade under året med 
67 (+3) procent. Det totala 
koldioxidavtrycket fortsatte
att minska, och uppgick för 
2020 till 1,6 (3,6) ton CO2e
per medarbetare.

Coronapandemin och dess effekter på affärsresandet har  
dramatiskt förändrat relationen mellan olika faktorers inverkan 
på Kommuninvests totala klimatavtryck. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till föreningsstämman i Kommun invest Ekonomisk förening, org. nr 716453-2074

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2020 på sidorna 14–25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten  
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-

sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 12 mars 2021
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

HÅLLBARHETSRAPPORT
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2019)
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2019 om 
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns
i anslutning till räkningarna, på sidorna 52, 54 och 56.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest Ekonomisk förening valt att upprätta 
den  lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–25 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt  
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev  
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka 
medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet 
bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet. Det 
primära syftet med verksamheten är att uppnå långfristigt 
goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verksamheten 
omfattar främst lån för investeringsfinansiering. Kommun
invest verkar också som medlemsorganisation för att påverka 
de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering.

Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt 
att utnyttja Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att  
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. 
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga 
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets AB. 
Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där Bolaget 
bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solidarisk 
proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. I tillägg  
till denna förbindelse har borgensmännen tecknat ett avtal 
som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till 
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal, 
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av 
derivatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av 
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2020 hade Fören
ingen 292 (290) medlemmar, varav 278 (278) kommuner 
och 14 (12) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 67 (57) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Region Kalmar 
län och Västra Götalandsregionen som medlemmar. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya 
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till 
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2020 till 
8 151,5 (7 000,0) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andelskapi
talet ökas genom stämmobeslut om insatsemission eller 
genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 292 (290). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2020 och ingen återbetalning 
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Ränta på medlemsinsatser och återbäring 
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskottsut
delning till medlemmarna. Överskottsutdelningen är möjlig 
genom att Bolaget överför hela det skattemässiga resultatet 
som koncernbidrag till Föreningen. Överskottsutdelningen 
består dels av ränta på medlemmarnas insatskapital och dels 
av återbäring. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2020 ett resultat före skatt om 
197,5 (358,3) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett kon
cernbidrag från Bolaget om 225,9 (393,5) mnkr. Resultat 
efter skatt uppgick till 199,7 (355,4) mnkr.

Förvaltningsberättelse 
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2020 varför 
inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest Ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
205 061 687 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 2,0 % 
insatsränta på insatskapitalet 143 679 734

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2020 54 148 266

Balanseras i ny räkning 7 233 687

Summa disponerat 205 061 687

Se även not 11 på sidan 89. 

Att berättigade till insatsränta och återbäring är de  kommuner 
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 
31 december 2020.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska 
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 
2021.

Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 2020 
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun invest 
i  Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan 
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges 
i stadgarna §15.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha 
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna 
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen  
uppgår till 357,4 (128,2) procent, att jämföra med pelare 
1kravet, inklusive buffertkrav, om 10,5 (12,5) procent. 
Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 
7 287,7 (7 456,1) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till 
375,0 (465,3) mnkr. Specifikation av posterna framgår av 
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens 
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta 
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar 
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 5,5 (13,0) mnkr.

Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för Koncer
nen, eftersom den är offentligt ägd och har ett ansvarsfullt 
uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för Kommuninvest i Sve
rige AB återfinns i dess årsredovisning. 

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409). Bolaget äger 
100 procent av aktierna i Kommuninvest Fastighets AB (org.
nr. 5564645629). Andelskapitalet i Föreningen uppgick per 
20201231 till 8 151,5 (7 000,0) mnkr. Varje ny medlem i 

Föreningen tillskjuter ett andelskapital till Föreningen  
baserat på invånarantal i medlemskommunen eller regionen. 
Per 20201231 hade Föreningen 292 (290) medlemmar. 

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering.

Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest Ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen. Föreningen 
ägs av 292 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera deras finansverksamhet. 
Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i Sverige AB (publ) samt Kommuninvest 
Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen

KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING

Verkställande direktör

Asset Liability  
Committee (ALCO)

Kreditgrupp

Verkställande   
ledning

Risk Compliance Control 
Committee (RCC)

Styrelsen

Årsstämma 

KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Chef  
Regelefterlevnad

Lekmanna-
revisorer

Chef Risk och 
Kontroll

Internrevisor 

Externrevisor

Val- 
beredningar

Internrevisor

Externrevisor

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar
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själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst. 

Nedan presenteras några av de principer som bolagsstyr
ningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbetsord
ning, instruktionen för den verkställande direktören och 
andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs 
årliga medlemssamråd, där representanter för föreningssty
relsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas före
trädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga forum 
för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman. Inför års
stämman 2020 hölls medlemssamråden på 17 (17) platser 
runtom i Sverige, med 390 (357) deltagande politiker och 
tjänstemän. Medlemssamrådet i Stockholm webbsändes 
också. 

Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. 

I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet 
som Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. 
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsoli
dering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor 
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling 
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag 
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande 
genom att de fastställs av föreningsstämman och årsstäm
man i Bolaget. 

Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga 
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland 
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för en 
stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög 
kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som stöd
jer verksamhetens långsiktiga inriktning.

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer, i enlighet med ägardirektiven, 
de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Principerna 
ses även över regelbundet. Bolaget bedöms inte vara i behov 
av en särskild ersättningskommitté. Dessa uppgifter fullgörs i 
stället av ordföranden i Bolagets styrelse. 

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attrahera, 
behålla och motivera medarbetarna så att verksamheten kan 
bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är att ersätt
ningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmäs
siga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast lön. 
Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen bestäms med 
hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighetsgrad, ansvar 
och krav på utbildning samt medarbetarens sätt att uppfylla 
kraven som ställs och bidra till förbättringar i verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet 
inom Koncernen. Årsstämman genomfördes som en så kallad 
hybridstämma i Göteborg den 16 april 2020. Vid en hybrid
stämma ställs krav att minst ordförande och sekreterare vid 
stämman är närvarande vid den ort stämman är kallad till. 
Övriga deltagare deltar digitalt. Vid stämman var 138 (169) 
kommuner och regioner representerade, motsvarande 47 
(58) procent av medlemmarna. Vid årsstämman har varje 
medlem en röst. Några av de beslut som fattades var: 
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
•  Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB.
•  En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 
•  Reviderade stadgar som avspeglar Kommuninvests kapi

taluppbyggnad.

Årsstämman i Bolaget hölls i direkt anslutning till Förening
ens årsstämma. 

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning i Föreningen, dels en valberedning i Föreningens 
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att 
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill 
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut. 

Valberedningen i Föreningen utses vid årsstämman, på 
basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen i Föreningens företag utses inom Föreningens styrelse. 
Föreningens styrelse har beslutat att dess arbetsutskott ska 
utgöra valberedning i Föreningens företag. 

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels i 
styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens sty
relse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets styrelse 
hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det innebär att 
frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell uteslut
ning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor med mera 
hanteras av Föreningens styrelse. 

Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor 
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor. 
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både förenings och bolagsstyrelsen. 
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock 

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se  
återfinns  följande information:

• Stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse. Fören
ingens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom stäm
mobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.

Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott, 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt 
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på 
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av sty
relsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser. 
Arbetsutskottet utgör även Valberedning i Föreningens före
tag och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd av 
föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av revi
sionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och dot
terföretagens externa revisorer och lekmannarevisorer för att 
informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt 
synen på Föreningens och Koncernens risker. Resultatet av 
arbetsutskottets och revisionsutskottets arbete ska löpande 
rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av sam
hällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar för den 
löpande förvaltningen vara begränsad till sådana löpande 
administrativa ärenden som inte är av principiell betydelse 
eller på annat sätt av särskild betydelse för Föreningen. Om 
det i ett enskilt ärende är oklart om beslutanderätten ska  
tillkomma styrelsen eller den verkställande direktören, ska 
verkställande direktören låta styrelsen pröva frågan eller om 

styrelsens ställningstagande inte kan inväntas, samråda med 
styrelsens ordförande. Enligt Lag (2018:672) om ekonomiska 
föreningar 7:e kap., 29 §, ges verkställande direktören rätt  
att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens bemyndigande. 
Av skäl som angivits ovan ska verkställande direktören i 
sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och alltid söka 
samråd med styrelsens ordförande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter 
i Kommuninvest Ekonomisk förening samt verkställande 
direktören ledningsprövas. 

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening har, från 
och med årsstämman 16 april 2020, bestått av Göran Färm 
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, Kenneth Handberg, Mohamad 
Hassan, EwaMay Karlsson, Fredrik Larsson, Maria 
Liljedahl, Örjan Mossberg, Niclas Nilsson, Jonas Ransgård, 
Bo Rudolfsson, Pierre Sjöström och AnnaBritta Åkerlind. 
Ledamöterna presenteras på sidan 33. 

Analys- och finanskommittén 
Föreningsstyrelsen utser en Analys och finanskommitté. 
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas  
ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn i  
sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag av 
Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar.  
Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom uppgifterna 
kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kommitténs 
instruktion ska sammansättningen spegla olika delar av  
landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kommun
typer samt kunskaper om verksamheter i bolagsform. 

Ersättningar
Vid årsstämman 2020 beslutades om en förändrad arvodering 
för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de sammanlagda 
arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens ledamöter 
uppgick för år 2020 till 1 681,3 (1 644,3) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2020/2021 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2020
Under 2020 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden, 1 (0) 
extrainsatt samt 1 (1) konstituerande sammanträde. Arbetet och 
besluten har, utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarnas och sektorns skuldsättning

• Internrevisionsrapporter

• Årsredovisning och delårsrapport

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)

• Erbjudande om medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening

• Styrelseutvärdering
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Styrelsen för Kommun invest 
 Ekonomisk förening

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

SUPPLEANTER 

Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Lill Jansson (L)
Lerums kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Ulf Olsson (S)
Borås Stad

Ann-Marie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Maria Fälth (KD)
Upplands-Väsby kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

EWA-MAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

MOHAMAD HASSAN (L)
Uppsala kommun

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

KENNETH HANDBERG (S)
Örebro kommun

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNA-BRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun
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REVISORER 
Årsstämman för Kommuninvest Ekonomisk förening 
väljer externrevisor och lekmannarevisorer. Kommun
invest ska enligt bolagsordningen ha en revisor. Extern
revisorn utses av årsstämman på förslag från styrelsens 
revisionsutskott för tiden intill slutet av den ordinarie 
stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. Årsstämman har också rätt att utse en  
revisorssuppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till externrevisor 
för Föreningen är även utsett till externrevisor för Bolaget 
och Kommuninvest Fastighets AB. Syftet är att erhålla en 
mer effektiv revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2020 års årsstämma i Föreningen utsågs, för perioden 
intill slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisions
bolag. KPMG AB har som huvudansvarig revisor valt  
auktoriserade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig 
revisor träffar styrelsen i Bolaget minst två gånger per år, 
och styrelsen i Föreningen minst en gång per år. Bland 
Anders Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas ICA 
Banken och OKQ8 Bank.

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2017 utsett PwC  
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till intern
revisionsbolag, med certifierade internrevisorn  
Peter Nilsson som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet de externa 
revisorerna, styrelseordföranden, verkställande direktören 
och andra representanter för Föreningen. Vid behov kan 
lekmannarevisorerna initiera extra granskningsinsatser 
utöver den normala lagstadgade revisionen. På Föreningens 
årsstämma 2020 utsågs följande lekmannarevisorer  
för Föreningen intill slutet av årsstämman 2024: Anki 
Svensson (M) Tyresö kommun (omval) och Ambjörn 
Hardenstedt (S), Svedala kommun (nyval). Barbro Hassel 
(S), Skara kommun, avgick. 

Samma personer som är utsedda lek mannarevisorer 
för Föreningen var tidigare utsedda lekmannarevisorer 
för hela Koncernen. På föreningsstämman 2020 beslutades 
att lekmannarevisorernas uppdrag ska koncentreras till 
att enbart granska Föreningen och dess verksamhet. 
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Forskning och utbildning
Arbetet inom forskning och utbildning bedrivs på fyra områden: forskning, utbildning,  
rapporter och omvärld. Sammantaget ska det generera ökad kunskap om kommunsektorns 
utveckling samt en aktiv kunskapsspridning till medlemmar och omvärld. På grund av  
coronapandemin fick insatserna under året anpassas och delvis planeras om. 

Inom området forskning finns bland annat Kommuninvest 
Forskningsberedning vars arbete syftar till att öka kunskapen 
om kommunsektorns ekonomiska situation och långsiktiga 
utmaningar. Beredningen ska också bidra till att öka med
lemmarnas förståelse för de krav som kommer att ställas på 
såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i kommunsektorn. 
Inriktningen under året har varit att ställa om arbetet från 
stipendieform till att mer aktivt formulera uppdrag. Syftet 
med omställningen är att öka medlemsnyttan. Beredningen 
har utökats vilket ökar möjligheten att få högkvalificerade 
uppdrag utförda av relevanta forskare. 

Inom området utbildning har ett samarbete med Kommu
nalekonomernas förening (KEF) tagit form och första utbild
ningstillfället var den 18 december. Kommuninvests del i 
utbildningen är skuldförvaltning. Utbildningen ingår i KEF:s 
fördjupningsavsnitt för en certifierad kommunalekonom. 
Coronapandemin har medfört att utbildningen i samarbete 
med Handelshögskolan i Stockholm har flyttats fram till 
2021. Eftersom nyttan med nätverksdelen i utbildningen är 
stor lämpar den sig inte särskilt väl för ett digitalt format.

Rapporterna bidrar både till forsknings och utbildnings
delen. En uppdelning av olika rapporttyper har tagit form. 
Syftet är att kunna producera både längre rapporter med en 
större bredd och kortare rapporter med ett snävare fokus.  
De kortare fokusrapporterna som producerats under året  
är ”Det finanspolitiska ramverket och kommunerna” samt 
”Covid19 och den kommunala låneskulden”. Två längre 
rapporter har producerats. Den första ”Utjämning av kom
munskatterna” är skriven av Dan Ericsson, Sören Häggroth 
och Emelie Värja. Den andra är Kommuninvests åttonde 
Låneskuldsrapport. 

Det sista området, omvärld, har 2020 tagit stor plats. 
Detta på grund av att mycket av omvärlden har förändrats 
snabbt. I inledningen av krisen skedde en snabb övergång  
till webbinarier, vilket gjorde det möjligt att sprida kunskap 
och medverka till välgrundade analyser av sektorn i corona 
krisens spår. För att samla experter inom området kommunal 
ekonomi och ge väl underbyggda råd har Kommuninvest 
inrättat Välfärdsekonomerna1, vilket bland annat resulterat  
i två rapporter och en uppmärksammad debattartikel. 

1)  Välfärdsekonomerna är en tillfällig expertgrupp för analys av kommuner och regioners ekonomi i coronakrisens spår. Här ingick vid årsskiftet Henrik Berggren, Lars Hultkrantz, 
Katarina Holmgren, Sören Häggroth, Roger Molin, Susanne Spector, Emelie Värja och Annika Wallenskog.

Finanspolitiska
ramverket och 
kommunerna

FOKUSRAPPORT

Statens insatser 
för kommunsektorn 
under covid-19 
– FEM GODA RÅD

Utjämning av 
kommunalskatterna

Covid-19 och den kommunalalåneskulden
– en ögonblicksbild

FOKUSRAPPORT
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Nya medlemmar
Kommuninvest Ekonomisk förening kunde 
under 2020 välkomna två nya medlemmar: 
Region Kalmar län och Västra Götalands- 
regionen. Denna betydande förstärkning  
på regionssidan var ett viktigt steg framåt  
i utvecklingen av Föreningen. 

Ett av skälen till att Region Kalmar län  
valde att ta detta steg var Kommuninvests 
möjligheter att erbjuda betydligt bättre  
lånevillkor än bästa affärsbank i en upp- 
handling av nya tåg för den regionala  
kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen 
fattade sitt beslut i kontexten av att det 
genom förändringar inom spårvägen i Göte-
borg uppstår ett externt upplånings behov. 
Medlemskapet i Kommuninvest ger en möjlig-
het till konkurrenskraftig och effektiv upplå-
ning i det sammanhanget.

Kapitaliseringsplan
Kommuninvest är inne i en period av snabb tillväxt. Prognoserna 
pekar på att utlåningen till kommuner och regioner kommer att 
fortsätta öka under de närmaste åren. För att säkra riskhantering 
och stabilitet i verksamheten kommer det därför att behöva till-
föras kapital.

Mot den bakgrunden antog föreningsstämman i april 2020 en 
offensiv plan för stegvis kapitaluppbyggnad. Kapitaliserings- 
perioden sträcker sig till och med år 2024. Inriktningen är att såväl 
interna som lagstadgade kapitalkrav hela tiden ska uppfyllas med 
bred marginal. Det ska i detta också finnas en proaktivitet som gör 
att föreningsmedlemmarna alltid har tillräcklig framförhållning för 
att i god tid, om det mot förmodan skulle behövas, kunna fatta 
beslut om extra kapitaltillskott.

Den centrala delen i planen är en successiv ökning av insatska-
pitalet. Kommunernas insatskapital ska genom årliga ökningar 
höjas från 900 kr/invånare år 2020 till 1300 kr/invånare år 2024. 
Regionernas insatskapital, som är en femtedel av kommunernas, 
ska höjas från 180 kr/invånare år 2020 till 260 kr/invånare år 2024. 
Enligt prognoser och kalkyler är dessa summor väl tilltagna. Det 
är osannolikt, även om beredskapen alltså finns, att det utöver 
detta skulle behöva bli frågan om några extra kapitaltillskott.

En del i planen var också att avveckla ett förlagslån på 1 miljard 
kr som Föreningen upptagit av dåvarande medlemmar år 2010. 
Enligt nuvarande lagstiftning kan den typen av kapital inte längre 
ingå i kapitalbasen. Lånet återbetalades under hösten 2020 till 
samtliga medlemmar som tecknat det. Samtidigt erbjöds dessa 
medlemmar att betala in motsvarande belopp som insatskapital 
till Föreningen. Detta var en möjlighet som merparten av de aktu-
ella medlemmarna använde sig av. Resultatet blev därmed, enligt 
kriterierna i gällande regelverk, en snabb och markant kapitalför-
stärkning.

Välfärdsekonomerna:

Skarpa expertråd 
i en tuff tid
För att stärka analysen av hur coronapandemin påverkar kommu-
ner och regioner initierade Kommuninvest i juni den oberoende 
expertgruppen ”Välfärdsekonomerna”. Pandemin skapar ett tuf-
fare ekonomiskt läge för kommunsektorn. Gruppens uppdrag är 
att identifiera, utreda och ta fram rekommendationer i de vikti-
gaste frågeställningarna som därmed uppstår. I gruppen ingår 
några av de främsta experterna i Sverige på kommunsektorns 
ekonomi. Under hösten 2020 publicerade gruppen två rapporter 
med totalt åtta rekommendationer – till regeringen och till kom-
munsektorn. Arbetet fortsätter under våren 2021. Rapporterna 
har breddat Kommuninvests kunskapsbas och mottagits väl i 
kommuner och regioner.
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Hållbar finansiering  
och tillgänglig kunskap
Den globala pandemin som drabbade världen under året gav nya utmaningar för Sveriges 
kommuner och regioner. Det breda statliga stödet har gjort skillnad men de stora investerings-
behoven och de demografiska utmaningarna för sektorn kvarstår. Den kommunala samverkan 
som Kommuninvest representerar, som möjliggör konkurrenskraftig långivning och tillgång  
till finansiell expertis för en effektiv skuldförvaltning, är mer relevant än någonsin.

Verksamhetens inriktning 
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investe
ringar för Sveriges kommuner och regioner bidra till en  
långsiktigt hållbar välfärd. Kommuninvest ägs av sina med
lemmar och den starka ägarstrukturen tillsammans med den 
solidariska borgen från medlemmarna ger en unik ställning 
som finansiell aktör vilket möjliggör en kostnadseffektiv och 
stabil anskaffning av kapital på finansmarknaden och där
med en säkrad tillgång till finansiering för medlemmarna.

Sektorns utmaningar medför ett ökande kompetensbehov 
inom skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hus
hållning. Kommuninvest ska erbjuda produkter och tjänster 
inom detta område i syfte att bidra till hela sektorns kompe
tens inom skuldförvaltning. Detta ska, i förlängningen, ge 
förtroendevalda bästa handlingsutrymme att leverera väl
färdstjänster till medborgarna.

Kommuninvests uppdrag innefattar också ett stöd till  
sektorns arbete inom hållbarhet och under året har steg 
tagits mot att lansera en ny finansiell produkt med inriktning 
mot social hållbarhet. Finansiering inom detta område ska 
främja sociala insatser för exempelvis ökad trygghet och 
säkerhet, förbättring av boendemiljöer eller investeringar 
inom hälsa, utbildning, idrott och kultur. 

Kommuninvests insatser för att digitalisera och effektivi
sera administrationen av lånehandläggningen har under året 
nått en milstolpe där det sista steget, avslut av affären mellan 
parterna, nu också erbjuds som en digital tjänst. Därmed kan 
Kommuninvests kunder med digitalt stöd genomföra alla 
steg i låneprocessen.

Under året har Kommuninvest också lanserat ett nytt 
webbaserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av 
investeringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möj
ligheten att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshori
sonter och nivåer inom organisationen och utgör därmed ett 
starkt tillskott till de befintliga tjänster som Kommuninvest 
erbjuder.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för  
verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt 
Kommuninvests starka tillväxt fortsätter och den totala utlå
ningen passerade 440 mdkr under 2020, en genomsnittlig 
årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Kommun
invests andel av kommunsektorns externa upplåning har 
ökat från 47 procent till en beräknad andel om 58 procent 
under samma period. 

Det egna kapitalet i Koncernen har därigenom ökat från  
8,0 mdkr 2016 till 9,0 mdkr 2020. Bruttosoliditeten uppgick 
31 december 2020 till 1,66 procent. För mer information  
om bruttosoliditet se sidan 47.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Bredda och  

fördjupa med- 
arbetarnas  

kompetens för 
att säkerställa  
en konkurrens-

kraftig verk- 
samhet i  

framtiden

DIGITALISERING
Öka organisa- 

tionens anpass-
ningsförmåga 

genom att  
förbättra arbets-

sätt och platt- 
formar för  

utveckling och 
innovation

EFFEKTIVITET
Kommuninvests  

utlåningspris, 
genomsnittlig 
upplånings- 
kostnad plus 

olika marginal- 
påslag, är  

konkurrens- 
kraftigt i relation 
till kommunernas 
egen upplåning

Kommuninvests fokusområden

37Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – VERKSAMHETSINRIKTNING 



Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som  
byggdes under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringar. Investe
ringarna omfattar flera kommunala ansvars
områden, såsom fastigheter, bostäder, vatten 
och avlopp, infrastruktur och energi produktion.

Under 2017 och 2018 har självfinansierings
graden av investeringarna sjunkit, den stabilise
rade sig 2019 och väntas nu öka 2020 på grund 
av det starka resultatet, som framförallt är ett 
resultat av de stora statliga generella bidrag som 
aviserats under året. Därtill slår inte effekten av 
en något lägre skatteunderlagstillväxt likvidi
tetsmässigt förrän två år efter, i detta fall år 
2022, då återbetalning ska ske. Detta medför ett 
minskat lånebehov under 2020, trots att 
investerings behovet fortsätter vara högt. 

Kommuninvest växte kraftigt åren efter finans
krisen och har ökat sin marknadsandel ytter
ligare på senare år, sedan 2013 till 2020 har 
andelen ökat från 43 till 58 procent. Finansie
ring via banksektorn och bilaterala parter har 
minskat till 13 (14) procent. Så sent som 2013 
stod bankerna för en tredjedel av utlåningen  
till Sveriges kommuner och regioner. 

Kommuninvest var vid den tiden den största 
enskilda kreditgivaren med en marknadsandel 
på drygt 43 procent. Ett tjugotal kommuner och 
ett tiotal kommunala bolag är idag aktiva på 
kapitalmarknaden. Utgivningen av kommunala  
obligationer och certifikat stod för 29 (30) pro
cent av sektorns finansiering 2020. 

Tillväxten under perioden 2013–2020 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på  
7 procent, Kommuninvest växte under samma 
period med en genomsnittlig tillväxt på 11  
procent.  

1)     Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen 
för 2020, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar, 
inte tillgängliga. Värden och andelar för 2019 har justerats i enlighet 
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar.

Starka resultat i sektorn
Generösa statliga bidrag minskar behovet av lånefinansiering. Den kommunala låneskulden 
förväntas växa med 40 mdkr under 2020 till 766 (726)¹ mdkr. Kommuninvest fortsätter att 
stärka sin ställning och Kommuninvest finansierade 58 (56) procent av kommunsektorns totala 
skuld.

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via 
banksektorn eller
annan bilateral 
part

•  upplåning på 
penning- och 
obligations-
marknaderna.

Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårs-
perioden karakteriseras av 
en ökad andel upplåning  
via Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt  
en minskning av upplåning 
via banksektorn. Data för 
2020 baseras på bedömd 
total låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
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Stärkt marknadsposition 
Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och regioner 
under 2020 tillgodose sina upplåningsbehov på 
ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne
produkter med kort eller lång kapitalbindning, 
med fast eller rörlig ränta samt lån som löper 
tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning 
helt eller delvis. 

Som en konsekvens av coronapandemin var 
utlåningstakten under mars och april mer än 
dubbelt så hög som en genomsnittlig vecka 
under 2019. Oroliga förhållanden på obliga
tions och certifikatsmarknaden i inledningen av 
krisen medförde att kommuner med egna mark
nadsprogram i större utsträckning än annars 
vände sig till Kommuninvest för finansiering. 
Det fanns också initialt behov av en något för
höjd likviditet hos vissa kommuner. När oron 
på obligations och certifikatsmarknaden avtog, 
och de statliga stödpaketen kom, återgick Kom
muninvests utlåning till mer normala nivåer. 
Kommuner och regioner hade en fortsatt god 
likviditet pga. de statliga stödpaketen vilket 
innebar att utlåningstillväxten var relativt låg 
under hösten. 

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 442,8 (406,5) mdkr, en ökning med  
9 (15) procent. Kommuninvests konkurrens
kraft uttryckt som andelen accepterade offerter, 
har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för 
lämnade offerter uppgick till 98 (99) procent. 

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 89 (88) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 11 (12) procent på 
lån med en kapitalbindning om ett år eller kortare. 
Lån med en kapitalbindning om ett till tre år stod 
för 26 (20) procent av volymen. Vid utgången 
av 2020 bestod Kommuninvests utlåningsport
följ av 49(47) procent lån med fast räntebas och 
51 (53) procent lån med rörlig räntebas. 

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.  
Vid utgången av 2020 hade 74,7 (63,1) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 431 (346) projekt 
och 167 (150) kommuner och regioner. Mer 
information om Gröna lån återfinns på sidorna 
18–19.

Lån som möter kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2020 till 442,8 (406,5) mdkr. Tillväxten speglar 
ökade investerings- och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner.  
Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången av  
2020 hade Kommuninvest totalt 912 (964) aktiva låntagare. 

Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och 
regioner som är 
medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1988–2020

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Kommuninvest, är de 
främsta förklaringarna till 
den historiska utlånings-
tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 Eko nomisk förening

  Utlåning (nominellt 
värde), Kommuninvest  
i Sverige AB
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Nytt emissionsförfarande och god efter-  
frågan på Kommuninvests obligationer 
Kommuninvests största upplåningsprogram är 
det svenska obligationsprogrammet. 
Emissionsförfarandet i programmet har under 
våren 2020 utvecklats så att emissioner sker via 
veckovisa auktioner, istället för på förfrågan. 
Förändringen har mottagits bra av kapital
marknaden och året har präglats av god efter
frågan på Kommuninvests emissioner. 

Svenska kronor, USdollar och Euro utgör 
strategiska upplåningsmarknader, både vad  
gäller traditionell upplåning och det som defi
nieras som hållbar upplåning. Bolaget har  
också en taktisk marknad i form av Uridashi
upplåning från den japanska marknaden. 

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 131,4 (135,4) mdkr upp i 
obligationer med löptid över ett år. Därutöver 
avtalades villkorad upplåning, med potentiell 
förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 9,5 
(11,3) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, 

med löptid under ett år, uppgick till 65,0 (35,5) 
mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett 
belopp om 8,7 (19,7) mdkr återköptes och 
129,4 (124,1) mdkr förföll. Upplåningen görs 
för att ersätta lån som förfaller eller har åter
kallats, för att finansiera nyutlåningen i utlå
ningsverksamheten samt för att anpassa storle
ken på likviditetsreserven efter rådande 
marknadssyn och likviditetsberedskapskrav. 

Under året genomfördes fem större upplå
ningar i USdollar. 

I det svenska obligationsprogrammet emitte
rades totalt 68,7 (76,8) mdkr och 259,3 (231,0) 
mdkr var utestående vid slutet av året. Under 
2020 emitterades en obligation med ny löptid 
och totalt omfattar det svenska obligations
programmet åtta utestående obligationer. 

Under 2020 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Kommuninvest sedan 
2016 har utfört elva gröna transaktioner. Gröna 
obligationer gör det möjligt att finansiera miljö
inriktade investeringsprojekt i Föreningens 
medlems kommuner och regioner.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket 
finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Trots hög global oro gällande utveckligen 
av pandemin så har Bolagets strategiska upplåningsmarknader fungerat väl med en god  
efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Kommuninvest kunde fullfölja sina upplånings-
planer till konkurrens kraftiga priser. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till  
492,9 (446,8) mdkr i nominella termer.

Riksbanken köper Kommuninvests  
obligationer
I slutet av april utvidgade Riksbanken sitt QE-program 
till att även omfatta kommunobligationer. Under året 
har Riksbanken köpt kommunobligationer vid 31 olika 
tillfällen för sammanlagt 45 mdkr, 40,7 mdkr av dessa 
innefattar köp av Bolagets utestående obligationer. 

En betydande SSA- emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplånings marknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2020 (2019)

 SEK 57 (60) %

 USD 36 (32) %

 JPY 7 (8) %

 ZAR – (0) %

 MXN – (0) %

 AUD – (0) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2020 (2019)

  Svenskt obligations-
program 49 (52) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 35 (25) %

  Uridashi 7 (8) %

  Gröna obligationer  
8 (14) %

  Private placement 
1 (0) %

*exkl. certifikatupplåning

40 Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UPPLÅNING



Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att säkerställa att Kommuninvest kan leva upp till sina åtaganden även i perioder av stress 
på de finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Under året har 
Kommuninvest uppvisat god likviditetsberedskap där samtliga interna och lagstadgade krav 
har efterlevts med god marginal trots marknadsoron kopplat till pandemin. Reserven utgörs av 
korta  placeringar med hög kreditvärdighet. Reserven uppgick vid årets slut till 59,6 (44,7) 
mdkr, motsvarande 14 (11) procent av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets-
reserven 
•  Likviditetsreserven 

får ha en maximal 
genomsnittlig löptid
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar 
är 39 månader.

För mer information, 
se avsnitt Risk och kapital
hantering sidorna 44–48 
eller Kommuninvests 
webbplats 
www.kommuninvest.se.

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Kommuninvests likviditets
strategi är god matchning av tillgångar och  
skulder. Kommuninvest har också en likviditets
reserv, dess syfte är att säkerställa åtaganden 
under perioder av extrem finansiell stress. Likvi
ditetsreservens storlek anpassas efter bland 
annat upplåningsförfall och omvärldsfaktorer, 
exempelvis valutakurs och ränteförändringar. 
Enligt Kommuninvests strategi ska likviditets
reserven placeras kort, och den genomsnittliga 
löptiden får som mest uppgå till 12 månader. 
Enskilda placeringar får som mest ha en löptid 
upp till 39 månader. Bolagets likviditetsreserv  
är därmed ändamålsmässigt utformad för att 
säkerställa beredskap under turbulenta mark
nadsförhållanden, likt de som har utmärkt 
2020. 

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2020 präglades av en  
likviditetsreserv med både hög kreditkvalitet 
och omsättningsbarhet. Direkta placeringar 
görs främst i värdepapper utgivna av stater eller  
centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker 
samt subventionerade långivare1. Vid utgången 
av 2020 var 95 (84) procent av reserven place
rad i värdepapper med högsta möjliga kredit
värdighet. 75 (70) procent utgjordes av place
ringar i värdepapper utgivna av emittenter i 
Sverige. 

Se not 2 för ytterligare information om  
Bolagets kreditriskexponering.

1)  Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där 
exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt 
CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska
grannorganisationer.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2020 (2019)

 AAA 95 (84) %

 AA 4 (16) %

 A 1 (0) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2020 (2019)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
75 (41) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
11 (13) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 2 (4) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 12 (4) %

  Kreditinstitut place-
ringsrepor – (37) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 0 (0) %

Likviditets-
reserven  
fördelad på land
2020 (2019)

 Sverige 75 (70) %

  Supranationals 12 (4) %

  Finland 2 (7) %

 Tyskland 9 (11) %

 Storbritannien 1 (2) %

 Danmark 0 (2) %

 USA 0 (4) %
  Kanada 0 (0) %
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En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisation. 
För att skapa en välfungerande och hälsosam arbetsplats 
måste många olika delar finnas på plats, vilket visualiseras i 
bilden nedan. För Kommuninvest är det viktigt att möjliggöra 
balans mellan arbets och privatliv och har högt ställda krav 
på hållbarhet i alla aspekter. Kommuninvest tillhandahåller 
verktyg, strukturer och processer som möjliggör att medarbe
tare kan ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Medarbetarundersökning 2020 
Medarbetarundersökningen 2020 gav ett NMI (Nöjd Med
arbetarindex) på 76 (74). Resultatet är högt och indikerar  
en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. 
Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på ledar
skap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. 
Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2021. 
Index ENPS (EmployeeNetPromoterScore) minskade med 
10 enheter från 55 till 45, vilket klassas som ett bra värde 
med en hög andel ambassadörer och en låg andel kritiker.

Coronapandemin har påverkat Kommuninvest ur flera 
aspekter. Den 17 mars infördes hemifrånarbete som grundre
gel vilket var en nödvändig åtgärd för att säkerställa Kom
muninvests dagliga operativa verksamhet och medarbetar
nas säkerhet. Under våren, i takt med att kunskapen om 
viruset ökade genomfördes åtgärder för att skapa förutsätt
ningar för att utföra det uppdrag som åligger Kommun 
invest, både på kort och lång sikt.

För att skapa transparens har veckovisa företagsgemen
samma möten ägt rum på digital plattform där dialog och 
återkommande frågor kring hälsa, arbetsbelastning och väl
mående ställts. Regelbundna chefsmöten har också genom
förts för att stärka cheferna i ledarskapsfrågor som uppkom
mit under krisen.

För att säkerställa att kontoret i Örebro är så tryggt som 
möjligt att vistas på ur ett smittspridningsperspektiv har, för
utom full möjlighet att arbeta hemifrån, en mängd åtgärder 
vidtagits för att möjliggöra social distansering och för att följa 
aktuella riktlinjer. Baserat på roller, arbetsuppgifter och ope
rativa riskhänseenden har under hösten delar av medarbetar
styrkan arbetat hemifrån och andra på kontoret. I preventivt 
syfte har specifika insatser genomförts inom arbetsmiljö 
området såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse på 
arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrånarbete.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Kommuninvest ska genom systematisk kompetensförsörj
ning säkerställa att rätt förmågor finns på rätt plats vid rätt 
tid. Kompetensförsörjning består till viss del av rekryteringar 
och till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal.

Under året som gått har ett omfattande arbete kring kom
petensutveckling initierats, som syftar till Kommuninvest ska 
bli en ännu mer utpräglad lärandeorganisation som kontinu
erligt utvecklar kompetens i rätt riktning. Kontinuerligt 
lärande och kompetensutveckling är egentligen inte mål i sig, 
utan ett verktyg för att Kommuninvest ska nå sina mål och 
möjliggöra största möjliga nytta för dess medlemmar idag 
och i framtiden. Kommuninvest ska stå för systemstöd, 
strukturer och processer för kunskapsinlärning och med 
arbetaren själv, tillsammans med närmaste chef, har ett stort 
ansvar för sin egen utveckling och lärande. För att uppnå 
detta krävs en kultur och beteendeförändring hos både  
chefer och medarbetare och resurser kommer avsättas till 
detta under kommande år. 

Digital mognad och  
kontinuerligt lärande
Kommuninvests digitala mognad har under pandemin påskyndats och den övergripande 
förändrings förmågan har stärkts. Kommuninvests förmåga att hantera krissituationer har än en 
gång visat sig vara stark. En annan positiv konsekvens är att beteendeförändringen att tillgodose 
sig digital kompetensutveckling har skett i snabbare takt än annars hade skett.

ARBETSMILJÖ

Fysisk

Social-
organisatorisk

Digital

MEDARBETARE

Hälsa

Kompetens-
utveckling

Förmåner

ORGANISATION

Ledarskap

Medarbetarskap

Intern-
kommunikation

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 527 378,2 (471 321,3) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåningen uppgick till 
445 788,8 (408 218,1) mnkr vid årsskiftet. 

Per 20201231 uppgick det egna kapitalet 
till 8 992,5 (7 994,7) mnkr.

Överskottsutdelning att utbetala 2021
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 
kommer Föreningen att använda sig av över
skottsutdelning i form av ränta på insatskapital 
samt återbäring för räkenskapsåret 2020. 
Föreslagen överskottsutdelning uppgår till 
197,8 (355,4) mnkr. För detta har Bolaget i 
bokslutet lämnat koncernbidrag om 225,9 
(393,5) mnkr.

Kapitaltäckning och bruttosoliditet
Koncernen är väl kapitaliserad för att möta ris
kerna i verksamheten, med kapitalrelationer 
som med god marginal överstiger de föreskrivna 
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav.

Kärnprimärkapitalet uppgick till 8 565,4 
(7 456,1) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på357,4 (128,2) procent. Kon
cernens kapitalbas består endast av kärnprimär
kapital och därför uppgår även den totala 
kapitalrelationen till 357,4 (128,2) procent.  
Se vidare not 2. Vid utgången av 2020 uppgick 
Koncernens, enligt CRR, rapporterade brutto
soliditetsgrad till 1,66 (1,59) procent. För mer 
information angående Koncernens kapital 
hantering, se sidorna 4647 samt not 2.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt det nya 
lagkravet (som finns beskrivet på sidan 47),  
där all utlåning till medlemmar och deras bolag 
exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick 
till 12,30 (12,36) procent. För beräkning, se 
avsnitt Alternativa nyckeltal  Koncernen på 
sidan 103. Kommuninvest möter därmed med 
god marginal det kommande lagkravet i pelare 
1 samt Finansinspektionens preliminära bedöm
ning om 1 procents bruttosoliditetsgrad i  
pelare 2.

Rating
Kommuninvest har högsta kreditbetyg, AAA  
från S&P Global Ratings och Aaa från  Moody’s. 
Ratinginstituten bekräftade i december respek
tive juli 2020 Bolagets rating, med fortsatt  
stabila ut sikter. Ratinginstituten lyfter fram 
det solidariska borgens åtagandet från Förening
ens ägare,  mandatet Bolaget har från dess ägare 
att agera Kommun gäld för medlemmarna,  
den höga  kvaliteten i låneportföljen samt strate
gin för kapitaluppbyggnad inför kommande 
regelverk.

Kommuninvest har även höga så kallade 
ESGbetyg. Av institutet ISSOekom är betyget 
B– (Prime), Sustainalytics har gett ett betyg om 
9.1, dvs. ”försumbar ESGrisk” och från MSCI är 
betyget AA. Resultaten visar att Kommuninvest 
anses tillhöra den grupp av finansiella institu
tioner vars verksamhet är minst exponerad för 
hållbarhetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2020 till 8 992,5 (7 994,7) mnkr. 
Den totala kapitalbasen var 8 565,4 (7 456,1) mnkr vilket gav en total kapitalrelation  
om 357,4 (128,2) procent.
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Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 52, 54 och 
56 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Förändringar som skett under 2020 avseende  
riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget.
Under 2020 har Bolaget implementerat ett nytt riskramverk 
och tillhörande riskpolicy. Syftet med policyn är att  
fastställa de yttre ramarna för Bolagets risktagande och risk
hantering. Det nya ramverket ska tydliggöra kopplingen  
mellan mål och begränsningar i form av ägardirektiv, lagkrav 
och riskmått.

Bolagets riskarbete har under 2020 i stor utsträckning 
påverkats av coronapandemin. På ett övergripande plan kan 
konstateras att Bolaget klarat krisen på ett bra sätt. Bolaget 
införde under våren veckovisa lednings och krisgrupps
möten, samt företagsgemensamma möten, i syfte att säker
ställa en effektiv internkommunikation och ett snabbt 
beslutsfattande. Information om marknadsläget, samt om 
utvecklingen för Bolagets likviditetssituation, delades och 
diskuterades i veckovisa möten i företagets kommitté för 
marknads och likviditetsrisk (ALCO). Under året har arbetet 
med att följa utvecklingen och påverkan för våra medlem
mar, kunder och motparter förstärkts. Arbetet har regel
bundet rapporterats i Kreditgruppen. För att minska de  
operativa riskerna, samt bidra till minskad smittspridning  
i samhället, ställde företaget tidigt under våren om så att 
medarbetarna med få undantag arbetade hemifrån.

Riskprofil
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen  
av svenska kommuners och regioners investeringar. Utifrån  
kundernas behov lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 
marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden, 
den svenska staten och kommunernas ekonomiska förutsätt
ningar, klimat och hållbarhetsrelaterade frågor, samt interna 
och externa operativa risker.

Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs  
årligen i ägardirektivet vilket antas på årsstämman i Fören
ingen. Ägardirektivet slår fast att Bolagets risker ska vara 
små och aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå  
syftet med verksamheten. Risknivån får inte överstiga vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt  
kommunallagen. 

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten  
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektivet om ett  
lågt risktagande. För en översikt av de risktyper Kommun 
invest regelbundet hanterar och mäter, se sidan 48. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används riskaptits
indikatorer eller andra åtgärder.

Riskpolicy 
Bolagets inställning till risk fastställs i styrelsens riskdeklara
tion, som är en del av styrelsens riskpolicy. Riskdeklarationen 
delas in i fyra begränsningsområden (pelare): kapital, resultat, 
likviditet och förtroende. Var och en av pelarna har en fast
ställd kvalitativ riskaptit som all risk mäts mot. Riskaptiten 
beskriver den risknivå som styrelsen är beredd att exponera 
Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från ägarna. Nivån 
på riskaptiten avgörs av faktorer så som finansiell ställning, 
tillväxtmål, marknadsförutsättningar för den givna tidsperio
den samt om effektivitetsvinster kan uppnås vid ett förändrat 
risktagande. Riskpolicyn är en del av Bolagets riskramverk 
som innefattar styrelsens grundläggande instrument för verk
samhetsstyrning och god intern kontroll. 

Kapital
Bolagets styrelse har beslutat att Bolagets kapitalbas ska täcka 
det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och det 
regulativa kapitalkravet med en marginal. Denna marginal tar 
höjd för ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka Bola
gets kapitalrelationer negativt, exempelvis starkare utlånings
tillväxt än prognostiserat. Storleken på kapitalmålet i kvanti
tativa termer fastställs årligen inom ramen för Bolagets 
interna kapital och likviditetsutvärdering (IKLU).

Resultat 
Bolaget har inget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlem
marna ekonomisk nytta och efter nödvändig konsolidering 
tillförs medlemmarna resultatet. Prissättning utgår istället 
från ägardirektivets krav på ekonomiskt resultat. Dessa krav 
innebär att marginalen mellan upplåning och utlåningsräntor 
ska vara tillräcklig för att täcka Bolagets och Föreningens 
verksamhetskostnader. Marginalen ska även ge möjlighet till 
förräntning av medlemmarnas insatskapital.

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för 
kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den finansiella 
marknaden. Verksamheten ska ha ett lågt risktagande där risker endast accepteras för att  
uppfylla uppdraget som kommungäld. Nedan presenteras övergripande Bolagets mål,  
principer och metoder för att hantera risk.
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Likviditet
Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta 
kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditets
beredskapen ska vara god under såväl normala marknads
förhållanden som i perioder med likviditetspåverkande stress. 
Likviditetshanteringen är utformad för att säkerställa att 
Bolaget kan möta alla sina betalningsförpliktelser i tid, utan 
väsentliga merkostnader, samt att att det finns en tillräcklig 
likviditet för att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning. 
Detta tillgodoses genom en tillräcklig grad av diversifiering 
bland finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av 
motparter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor  
och geografiska marknader. 

Förtroende 
Bolagets verksamhetsidé utgår ifrån att samhället och finans
marknadens aktörer uppfattar Bolaget som en stabil, effektiv 
och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld 
ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansför
valtning med fokus på finansiering. Grunden i Bolagets arbete 
med att skapa förtroende för verksamheten är en riskkultur 
som bygger på den kommunala värdegrunden, regelefterlev
nad och god intern styrning och kontroll.

Riskorganisation
Det samlade ansvaret för Bolagets riskramverk ligger hos 
Bolagets riskchef. Inom varje verksamhetsområde ligger 
ansvaret för hantering och kontroll av risker hos ansvarig 
chef. Framåt och bakåtblickande analyser används för att 
säkerställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter  
risker korrekt. 

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till  
förändringar i limitutrymmen mot placerings och derivat
motparter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som 
kräver beslut av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén  
fastställer modell samt faktorer som ligger till grund för 
Bolaget beräkning av förväntade kreditförluster. Bolagets 
ALCOgrupp (Asset Liability Committee) ansvarar för att 
bereda frågor gällande marknadsrisk och likviditetsrisk
frågor som kräver beslut av styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar  
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; 
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad utgör 
tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan Internrevi
sion utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika för
svarslinjerna visualiseras i organisationsschemat på sidan 46.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkon
trollärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten och 
rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets risk
chef som utses av VD som också rapporterar utnämningen till 
styrelsen.

Avdelningen ansvarar för att följa upp att riskrapporte
ringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester samt att leda och sam
ordna arbetet kring operativa risker. Den ansvarar även för 
att styrelse och ledning ska ha all relevant information för 
beslut när det gäller riskpolicy, riskaptiter och riskaptitsin 
dikatorer.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en oberoende kon
troll och stödfunktion som rapporterar till VD. Chefen för 
regelefterlevnadsfunktionen utses av VD och rapporterar till 
både VD och styrelsen i regelefterlevnadsfrågor. Regelefter
levnadsfunktionen ansvarar bland annat för att övervaka och 
kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga 
verksamheten samt ger råd och stöd till verksamheten och  
den verkställande ledningen i frågor rörande lagar och andra 
regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. 

RISK- 
DEKLARATION

Bolaget ska ha ett lågt risktagande. Risker ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld.  
Övriga risker ska elimineras. De risker som accepteras ska tydliggöras, begränsas och löpande utvärderas.  
En sund riskkultur säkerställer Bolagets låga riskprofil.

PELARE KAPITAL RESULTAT LIKVIDITET FÖRTROENDE

RISKAPTIT Bolaget ska ha en god  
kapitalsituation för att  
tillgodose medlemmarnas 
behov av finansiering och 
uppfylla regelverkskrav. 
Detta uppnås genom fram-
förhållning, kapitalplane-
ring och riskhantering.

Bolaget ska ha ett operativt 
resultat som täcker 
Föreningens kostnader 
samt ränta på ägarnas 
insatskapital. Detta uppnås 
genom god kostnads-
kontroll, tillräckliga  
utlåningsmarginaler och 
avgifter. Bolaget har  
inget eget vinstsyfte.

Bolaget ska tillgodose 
medlemmarnas behov  
av finansiering. Detta upp-
nås genom god planering, 
diversifierad upplåning, 
löptidsmatchning, effektiv 
säkerhetshantering och  
en höglikvid reserv.

Bolaget ska ha ett gott för-
troende hos medarbetare, 
kunder, medlemmar och 
andra intressenter. Detta 
säkerställs genom sund 
riskkultur som bygger på 
den kommunala värde-
grunden, regelefterlevnad 
och en god intern styrning 
och kontroll.

Riskdeklaration
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Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrelsen. 
Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hanteringen av 
risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att verksam
heten bedrivs enligt Bolagets interna regler. Internrevisorn 
rapporterar löpande till styrelsen och VD. Styrelsen fastställer 
årligen en plan för internrevisionens arbete. VD redogör i sty
relsen för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporte
ringen från internrevision.

Riskhantering
För att hålla verksamheten inom riskaptiten används risk
aptitsindikatorer eller andra åtgärder som begränsar Bolagets 
risker. Riskaptitsindikatorerna är kvantitativa och utformade 
för att de ska understödja den fastställda riskaptiten inom res
pektive pelare. Nivån på riskaptitsindikatorerna beror av såväl 
bolagsspecifika faktorer (finansiell ställning, strategiska mål, 
lagkrav, riskexponering osv.) som av förväntade marknadsför
utsättningar. Riskaptitsindikator kan fastställas av styrelse, 
VD, CRO och /eller en annan ansvarig person (kallad riskägare)  
och utgör då olika begränsningsnivåer i Bolagets riskramverk.

I riskhanteringen på Bolaget kopplas de kvalitativa risk
aptiterna ihop med risktyper. Risktyperna är en kategorisering 
av risk i syfte att koppla samman riskdeklarationen och de 
kvantitativa riskaptiterna med den risktaxonomi som är 
allmänt vedertagen. De symboliserar även olika ansvarsområ
den inom Bolaget. Sammankopplingen utgår från vilken 
pelare en potentiellt realiserad risk främst skulle påverka. De 
övergripande risktyper Bolaget hanterar är kreditrisk, mark
nadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, strategisk risk, 
regelefter levnadsrisk, intressentrisk och hållbarhetsrisk. I 
figuren Risktyper på sidan 48 definieras alla de risktyper 
Bolaget hanterar. En utförlig beskrivning av hur Bolaget han
terar respektive risk finns i not 2. 

Kapitalhantering
Bolaget ska vara kapitaliserat för att kunna möta såväl internt 
bedömt kapitalbehov som regulativa krav. En fullgod kapital
täckning är viktigt för att utlåningen till Sveriges kommuner 
och regioner ska kunna fortsätta att växa och för att bibehålla 
förtroendet hos Bolagets intressenter, framför allt investe
rarna. 

Bolagets styrelse har fastställt ett principiellt kapitalmål 
för Bolaget som innebär att Bolaget ska ha en marginal ned 
till det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och 
Finansinspektionens samlade kapitalbedömning. Storleken 
på kapitalmålet i kvantitativa termer fastställs årligen inom 
ramen för Bolagets interna kapital och likviditetsutvärde
ring (IKLU).

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar 
Föreningen har ansvaret för Koncernens kapitalisering. 
Kommuninvest kapitaliserar inte via vinstmedel, utan genom 
obligatoriska och frivilliga medlemsinsatser från Föreningens 
medlemmar, tillika dess ägare. Vid föreningsstämman i april 
2020 beslutades om förändrade stadgar och en ny plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad som baseras på en prog
nos över Kommuninvests utlåning till medlemmarna. Enligt 
förändrade stadgar och den beslutade kapitalplanen kommer 
medlemmarnas insatskapital till föreningen att öka med ca 5 
mdkr de närmaste fyra åren genom att medlemmarna succes
sivt fram till 2024 betalar in ett högre insatsbelopp per invå
nare – från 900 kr per invånare 2020 till 1300 kr per invånare 
2024. Vidare beslutades att det tidsbestämda förlagslån som 
föreningen utgav 2010 ska avvecklas, vilket också skett under 
andra halvåret, då denna typ av förlagslån inte längre får räk
nas in i kapitalbasen.

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer
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Kapitalisering 2020 
Föreningen har under året stärkt kapitalet i Bolaget med  
1 100,0 mnkr, detta har skett under december månad och 
redovisas som pågående nyemission. Då godkännande ej har 
hunnit erhållas från Finansinspektionen ingår inte beloppet i 
kapitalbasen. Ett godkännande förväntas under första kvar
talet 2021. 

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering 
Koncernens kapitalplanering är integrerad med Bolagets stra
tegiska verksamhetsplanering och IKLU. Planerna blickar fem 
år framåt och i processen analyseras Bolagets och Koncernens 
kapitalbehov baserat på prognostiserad tillväxt, kapitalpåver
kande förändringar i verksamheten och kommande regel
verkskrav. Målet med kapitalplaneringen är att säkerställa att 
kapitalbasen i Bolaget och Koncernen är tillräckligt stor för 
att bära de risker och regelverkskrav som följer av realiseran
det av verksamhetsplanen. Prognoserna utgår från Bolagets 
basscenario och kapitalbuffertar säkerställer att Bolaget även 
klarar av ett stressat scenario samt viss avvikelse från planen. 
Den interna kapitalutvärderingen identifierar alla väsentliga 
risker som finns inom Koncernen och kapitalbehovet för dessa 
risker utvärderas och kvantifieras. Den interna kapitalut
värderingen sammanställs i en rapport som på begäran 
skickas till Finansinspektionen. Den interna kapitalutvärde
ringen per årsskiftet visar att Bolaget möter samtliga regula
tiva kapitalkrav, samt interna kapitalmål, se not 2.

På grund av coronapandemin gjorde Bolaget även en extra 
uppdatering av den Interna Kapital och Likviditetsutvärde
ringen (IKLU) under våren. Bolaget är väl kapitaliserat för  
att möta riskerna i verksamheten, med kapitalrelationer som 
med god marginal överstiger de föreskrivna minimikraven i 
pelare 1 samt pelare 2 baskrav

Bruttosoliditet
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital 
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan  
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar  
och åtaganden och kravet är fastställt till tre procent. 

Bruttosoliditetskravet blir direkt gällande för Kommun 
invest via tillsynsförordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 
2019, rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda  
myndigheter sker sedan 2014. 

Vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden gäller en  
särskild bruttosoliditetsreglering för så kallade Public Deve
lopment Credit Institutions (PDCI). Kommuninvest bedömer 
att samtliga kriterier för att definieras som ett PDCI är upp
fyllda. Finansinspektionen fann inga skäl att ifrågasätta den 
bedömningen i deras senaste översyn och utvärderingspro
cess.

För Kommuninvest innebär detta att all utlåning till medlem
mar och deras bolag kan avräknas från det exponeringsmått 
som används vid beräkningen av Bolagets bruttosoliditets
grad. Kommuninvest möter därigenom med god marginal 
bruttosoliditetskravet på tre procent enligt reglerna för ett 
PDCI. Per 20201231 uppgick Bolagets bruttosoliditetsgrad 
exklusive utlåning till 10,60 (12,29) procent.

Finansinspektionen har kommunicerat att det är tillsyns
myndighetens bedömning att Kommuninvest har fortsatt 
behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg brutto
soliditetsgrad, enligt artikel 98.6 i kapitaltäckningsdirektivet 
(2013/36/EU), oaktat beslutad reglering om bruttosoliditets
krav i pelare 1. Kapitalbehovet för risken med alltför låg 
bruttosoliditetsgrad tas upp i pelare 2 och utgår från att 
Kommuninvests samlade kapitalbehov ska motsvara en  
bruttosoliditetsgrad, beräknad på hela bruttoexponerings
beloppet (där utlåning till medlemmar och deras bolag är 
medräknad), på minst en procent. Finansinspektionens 
bedömning avseende risken med alltför låg bruttosoliditets
grad gäller för såväl Bolaget som för Koncernen.

Nya regler fr o m 2021
Den 20 november 2020 offentliggjorde Finansinspektionen 
att de beslutat om en ändrad tillämpning av kapitalkraven 
för svenska banker för att anpassa dessa krav till EU:s så 
kallade bankpaket. Detta innebär bland annat att det kom
mer att införas ett totalt bruttosoliditetskrav, som utöver 
minikravet på tre procent av exponeringsbeloppet även kan 
innehålla ett institutspecifikt särskilt bruttosoliditetskrav 
inom ramen för pelare 2. Detta krav ska täcka risken för låg 
bruttosoliditet. Det kommer också införas en bruttosolidi
tetsvägledning som ska täcka andra risker än risken för låg 
bruttosoliditet. 

Eftersom Kommuninvest i dagsläget inte vet vilket totalt 
bruttosoliditetskrav som Finansinspektionen kommer att 
införa, utgår Kommuninvest tillsvidare från det institut 
specifika pelare 2krav Kommuninvest idag är ålagda för 
risken för låg bruttosoliditet. 

Regeringen, Centern och Liberalerna presenterade i  
september 2020 ett förslag om en riskskatt, för banker och 
andra kreditinstitut, som om det genomfördes utan änd
ringar skulle ge en extrakostnad för Kommuninvest på ca 
330 miljoner kr under 2022 och minst 385 miljoner kr från 
2023 och framåt. Kommuninvest har, bl a i ett remissvar med 
SKR, argumenterat för ett undantag för offentliga utvecklings
kreditinstitut vars skulder och åtaganden är garanterade  
av offentlig sektor. Utan ett undantag skulle Kommuninvest 
tvingas höja utlåningsräntorna. Hur regeringen väljer att  
gå vidare i frågan var vid årsskiftet inte klarlagt.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information om 
Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den separata Risk- 
och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se
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Kommun invests riskhantering i korthet

PELARE RISKTYP RISKDEFINITION

KAPITAL Strategisk kapitalrisk Risken att misslyckas med verksamhetsplaneringen samt Bolagets del i  
kapitalplaneringen.

Kreditmarknadsrisk Risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av  
förändringar i basis- eller kreditspreadar.

RESULTAT Emittentrisk Risken att en utgivare av ett finansiellt instrument inte återbetalar hela sitt  
åtagande vid förfall. 

Motpartsrisk Risken att en motpart i derivatkontrakt fallerar innan slutavveckling av kassa-
flöden. Risken innefattar även att koncentrationer kan finnas mot enskilda  
motparter.

Övrig prisrisk Risken att en ändring i prisläget för underliggande tillgångar och index,  
till exempel aktier, aktieindex eller råvaruindex, påverkar värdet av tillgångarna 
och skulderna negativt.

Ränterisk Risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ 
effekt på Bolagets intäkter till följd av en förändring i ränteläget.

Valutarisk Risken för en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av valutakursrörelser.

LIKVIDITET Likviditetsrisk Risken att inte uppfylla betalningsåtagande på förfallodagen.

Strukturell likviditetsrisk Risken att inte i förväg ha finansierat sina långsiktiga åtaganden.

Kommungäldslikviditetsrisk Risken att behöva neka en medlem finansiering.

FÖRTROENDE Operativ risk
– Personalrisk
– Processrisk
– IT- och Systemrisk
– Extern risk

Risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller 
inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker.

Intressentrisk Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia, 
riksdag, regering eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och 
dess affärsidé.

Hållbarhetsrisk Risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom 
områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor 
eller affärsetik.

Kreditgivningsrisk Risken att en motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina åtaganden. 

Regelefterlevnadsrisk Risken att Bolaget inte följer gällande externa eller interna regler och därmed 
riskerar att påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/förlorat 
anseende.

Strategisk risk Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund av felaktiga och 
missriktade strategiska val och affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut, 
felaktig implementering av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar 
i samhället, regelsystem eller branschen.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2020 2019

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 1 741,9 1 198,9

Övriga ränteintäkter 1,2 24,6

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden –973,0 –241,0

Övriga räntekostnader –72,7 –171,5

RÄNTENETTO 3 697,4 811,0
Provisionskostnader 4 –12,7 –11,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 –247,7 –201,5

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 0,2 3,3

Övriga rörelseintäkter 6 10,9 9,0

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 447,9 607,2

Allmänna administrationskostnader 7 –248,4 –246,9

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 18 –1,1 –4,4

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 19 –3,9 –3,9

Övriga rörelsekostnader 8 –6,2 –7,9

SUMMA KOSTNADER –259,6 –263,1
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 188,3 344,1
Kreditförluster, netto 9 11,1 12,6

RÖRELSERESULTAT 199,4 356,7
Skatt 10 2,3 –2,9

ÅRETS RESULTAT 201,7 353,8

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2020 2019

ÅRETS RESULTAT 201,7 353,8
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 201,7 353,8
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Räntenettot uppgick till 697,5 (811,0) mnkr och var därmed 
lägre än föregående år. Minskningen beror på att större delen
av utlåningen som förfallit under året avtalats innan maj 2018,
när ägardirektivet krävde högre marginal mellan upplånings- och 
utlåningsräntor än idag. När dessa lån förfaller och ersätts
med lån med lägre marginal sjunker räntenettot.

Den ökade utlåningsvolymen kompenserar en del av minsk-
ningen i räntenetto som de sänkta marginalerna ger. Under
delar av året påverkades även räntenettot negativt av att ränte-
intäkterna från likviditetsreserven var lägre än räntekostnaderna 
för den upplåning som finansierar den.

För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till –247,7 
(–201,5) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av orealise-
rade marknadsvärdesförändringar om –245,3 (–193,9) mnkr.
Eftersom Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna 
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa vär-
den. De orealiserade marknadsvärdesförändringarna under 
året förklaras framför allt av att orealiserade vinster vid in -
gången av året minskat när kontrakten närmat sig förfall. En 
annan faktor som påverkat är att finansiering i amerikanska 
dollar blivit relativt sett fördelaktigare än upplåning direkt  
i svenska kronor. Då det bland skulderna bara är upplåning  
i utländsk valuta som redovisas till verkligt värde har detta 
inneburit en ökning i marginalen mellan Bolagets upp- och 
utlåningskostnader på de instrument som värderas till verkligt 
värde. Se vidare not 5. 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 259,6 (263,1) mnkr, inklusive kost- 
naden för resolutionsavgift om 20,9 (27,4) mnkr. Exklusive 
resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 238,7 (235,7) 
mnkr, varav personalkostnader utgjorde 129,7 (130,9) mnkr 

och övriga kostnader 109,0 (104,8) mnkr. Ökningen av övriga 
kostnader förklaras till största delen av ökade IT-kostnader.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av 
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste-
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till 
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för  
år 2020 har för Kommun invest av Riksgälden fastställts till 
20,9 (27,4) mnkr.  

Kreditförluster, netto
Kreditförluster, netto uppgick till 11,1 (12,6) mnkr. Kommun-
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga 
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlighet 
med redovisningsstandarden IFRS 9. IFRS 9 föreskriver att för-
väntade kreditförluster ska beräknas utifrån en framåtblickande 
analys av ekonomisk utveckling. Årets kreditförluster uppgick 
till ett positivt belopp, främst till följd av förändringar i kredit-
risk. För mer information om kreditförluster se not 2.

Årets resultat
Kommun invests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
199,4 (356,7) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark-
nadsvärdeförändringar om –245,3 (–193,9) mnkr och kredit-
förluster, netto om 11,1 (12,6) mnkr. Exklusive orealiserade 
marknadsvärdeförändringar och kreditförluster, netto uppgick 
resultatet till 433,6 (538,0) mnkr. Kommuninvest benämner 
detta som sitt operativa resultat, för mer information se alter-
nativa nyckeltal på sidan 103. 

Årets skattekostnad redovisad i resultaträkningen uppgick 
till 2,3 (–2,9) mnkr. För mer information angående redovisad 
skatt, se not 10. Resultatet efter skatt uppgick till 201,7 (353,8) 
mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2020 2019

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 18 931,2 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 28 035,2 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 2 1 699,9 21 935,7

Utlåning 2, 14 445 788,8 408 218,1

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring 33,9 –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 13 822,9 7 722,6

Derivat 2, 17, 30 2 429,4 11 967,0

Immateriella tillgångar 18 30,7 21,4

Materiella tillgångar, inventarier 19 7,0 7,4

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 27,7 29,4

Aktuell skattefordran 78,9 75,0

Övriga tillgångar 21 16 472,1 2 826,5

Uppskjuten skattefordran 10 0,7 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,8 20,2

SUMMA TILLGÅNGAR 527 378,2 471 321,3

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 947,0 4 027,7

Emitterade värdepapper 2 498 305,9 446 763,0

Derivat 2, 17, 30 18 977,6 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 – 0,7

Övriga skulder 22 106,8 8 006,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48,4 44,3

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 – 0,1

Efterställda skulder 24 – 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 518 385,7 463 326,6

Eget kapital
Andelskapital 8 151,5 7 000,0

Reserver 30,4 21,1

Balanserade vinstmedel 608,9 619,8

Årets resultat 201,7 353,8

Summa eget kapital 26 8 992,5 7 994,7
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 527 378,2 471 321,3
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Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar
Kommun invests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
527 378,2 (471 321,3) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåningen 
uppgick till ett redovisat värde om 445 788,8 (408 218,1) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre 
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 52. Under andra 
halvåret dämpades tillväxttakten i utlåningen av den tillfälligt 
förstärkta likviditeten hos medlemmarna som uppkom som 
effekt av tillskott från staten, se sidorna 38-39. I nominella  
termer uppgick utlåningen till 442 840,6 (406 511,1) mnkr.

Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt  
Obligationer och andra räntebärande värdepapper, ökade  
till 62 523,1 (48 155,7) mnkr.

Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde) 
uppgick till 2 429,4 (11 967,0) mnkr. 

Balansräkningsposten Övriga tillgångar uppgick till  
16 472,1 (2 826,5) mnkr. Övriga tillgångar består främst av 
ställda säkerheter om 16 460,3 (2 807,6) mnkr. Ställda säker-
heter för derivat clearade hos central clearingmotpart nettas 
per motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30.  
För ställda kontant säkerheter för derivat som ej har clearats 
hos en central motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt 
och tas därmed upp till fullo i balansräkningen dvs. fordrings-
post och skuldpost var för sig. 

För mer information om övriga tillgångar se not 21.

Skulder
Kommun invests skulder uppgick till 518 385,7 (463 326,6) mnkr 
och upplåningen ökade under året till 499 252,9 (450 791,4) 
mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 18 977,6 (3 484,5) mnkr. Ökningen av derivats-
kulder och minskningen av erhållna säkerheter beror precis 
som minskningen av derivattillgångar och ökningen av ställda 
säkerheter på att den svenska kronan stärkts.

 Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 106,8 
(8 006,2) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
94,3 (7 981,5) mnkr. Erhållna säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing nettas per motpart och valuta  
i balansräkningen, se vidare not 30. För erhållna kontant-
säkerheter för derivat som ej har clearats hos central clearing-
motpart föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till 
fullo i balansräkningen. Ytterligare information angående 
övriga skulder återfinns i not 22.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för föränd-
ringar i eget kapital på sidan 56. 
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Redogörelse för förändringar 
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7
Totalresultat
Årets resultat 201,7 201,7

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,3 192,4 201,7

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8 151,5 30,4 810,6 8 992,5

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av Fond för verkligt värde innefattande finansiella tillgångar som kan säljas samt Fond för utvecklingsutgifter. Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade 
egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till fritt 
eget kapital.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2020 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 8 992,5 (7 994,7) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 201,7 (353,8) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 355,4 (717,8) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2019. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om totalt 1 151,5 (110,1) mnkr från Föreningens 
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över-
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott,  
se sidan 43 samt sidorna 46-47. 

Fond för utvecklingsutgifter om 30,4 (21,1) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital. 

Per bokslutsdagen pågår en nyemission om 1 100 mnkr  
vilken registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2021.

För mer information om Föreningens och Koncernens eget 
kapital se not 25 samt 26.
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Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 199,4 356,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 239,9 190,0

Betald inkomstskatt –1,7 0,8

437,4 547,5

Förändring av likviditetsreserv –16 442,1 21 349,0

Förändring av utlåning –36 313,8 –52 528,8

Förändring av övriga tillgångar –13 645,2 –1 367,9

Förändring av övriga skulder –7 894,8 3 427,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten –73 858,5 –28 572,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –10,4 –10,1

Förvärv av materiella tillgångar –1,9 –4,5

Avyttring av materiella tillgångar 0,0 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –12,3 –14,4

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 201 396,9 182 226,2

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper -129 437,1 –132 155,6

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –717,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 98,1

Amortering av efterställa skulder –1 000,0 –

Amortering av leasingskuld –0,4 –0,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 755,5 49 462,5

Årets kassaflöde –2 115,3 20 875,8

Likvida medel vid årets början 22 747,3 1 871,5

Likvida medel vid årets slut 20 632,0 22 747,3

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffnings- 
tillfället har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 5,0 8,3

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – –0,1

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 245,3 193,9

Kreditförluster, netto –11,0 –12,6

Summa 239,9 190,0

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1 898,2 1 086,2

Erlagd ränta2 –720,2 530,2

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende 
derivat kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt 
som används för att säkra Koncernens upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2020 IB 
Kassa- 
 flöden

Valutakurs-
förändringar

Verkligt värde-
förändring

Koncern - 
bidrag UB

Amortering av leasingskuld 0,7 –0,4 0,3

Efterställda skulder 1000,0 –1000,0 –

Upplåning inkl. derivat 442 308,2 71 959,8 0,6 1 532,5 515 801,1

Summa 443 308,9 70 959,4 0,6 1 532,5 0,0 515 801,4
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2020 2019

Rörelsens kostnader 7 -14,5 –18,8

Rörelseresultat -14,5 –18,8

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 225,9 393,5

Räntekostnader 3 – –0,1

Räntekostnader Förlagslån 3 –13,9 –16,3

Summa finansiella intäkter och kostnader 212,0 377,1

Resultat efter finansiella poster 197,5 358,3

Resultat före skatt 197,5 358,3

Skatt 10 2,2 –2,9

ÅRETS RESULTAT 199,7 355,4

Rapport över totalresultat 
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2020 2019

Årets resultat 199,7 355,4
Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 199,7 355,4
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2020 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 8 200,0 7 100,0

Summa anläggningstillgångar 8 200,0 7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,2 0,1

Fordran på dotterbolag 20 276,9 1 397,0

Övriga kortfristiga fordringar – 0,0

Summa omsättningstillgångar 277,1 1 397,1

Utlåning till kreditinstitut 13 22,6 11,9

SUMMA TILLGÅNGAR 8 499,7 8 509,0

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 25 8 151,5 7 000,0

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 5,3 5,3

Årets resultat 11 199,7 355,4

Summa eget kapital 8 496,8 7 501,0

Skulder
Långfristiga skulder

Efterställda skulder 24 – 1 000,1

Summa långfristiga skulder – 1 000,0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 0,7 1,4

Skatteskulder 22 0,7 4,4

Övriga kortfristiga skulder 22 0,4 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,1 1,8

Summa kortfristiga skulder 2,9 7,9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 499,7 8 509,0
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Redogörelse för förändringar i eget kapital 
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 140,3 360,7 7 501,0

Årets resultat 199,7 199,7

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8 151,5 140,3 205,0 8 496,8

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

Årets resultat 355,4 355,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 140,3 360,7 7 501,0

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital.
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 197,5 358,3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –225,9 –393,5

Betald inkomstskatt –1,5 –0,9

–29,9 –36,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder –0,7 0,9

Förändring av övriga skulder –0,6 –0,7

Förändring av övriga tillgångar –0,1 0,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31,3 –35,4

Finansieringsverksamheten1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –717,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 98,1

Nyemission av dotterföretag –1 100,0 –

Återköp av efterställda skulder –1 000,0 –

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 1 345,9 636,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42,0 28,6

Årets kassaflöde 10,7 –6,8

Likvida medel vid årets början 11,9 18,7

Likvida medel vid årets slut 22,6 11,9

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –225,9 –393,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –225,9 –393,5

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta –13,9 –16,4

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna då dessa transaktioner är nära
sammankopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
11 mars 2021. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 15 april 2021.

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som till-
lämpades i årsredovisningen för 2019 med undantag för änd-
ringar föranledda av nya eller ändrade IFRS-standarder som 
har trätt i kraft under 2020. 

Under första halvåret av 2020 gjordes vissa justeringar i 
Kommuninvests modell för förväntade kreditförluster,  
ändringarna framgår i not 2.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper - International Financial 
Reporting Standards - IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer 
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt 
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag  
som motiveras av skatteregler.

Föreningens redovisningsprinciper följer därmed de som 
tillämpas i Koncernen förutom att resultat- och balansräk-
ningar följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 
tillämpas ej utan finansiella instrument redovisas baserat på 
anskaffningsvärde samt att aktier i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultat-
räkningen som intäkter från andelar i koncernföretag.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar 
I januari 2020 antog EU de ändringar av IFRS 9, IAS 39 och 
IFRS 7 som uppstått till följd av reformen för nya referensräntor. 
Ändringarna syftar till att minimera oönskade effekter som 
kan uppstå under tiden reformen av nya referensräntor pågår 
och innebär vissa lättnader i säkringsredovisningen samt nya 
upplysningskrav. Ändringarna innebär att Bolaget kan fort-
sätta tillämpa säkringsredovisning trots eventuell ineffektivitet 
som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konse-
kvens av förändringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms 
och/eller en eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en 
riskfri ränta. Vidare innebär ändringar i IFRS 7 att ytterligare  
upp lysningskrav införts, se not 2 och not 17.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påverkan 
på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, kapital-
krav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Nya och ändrade lagar, standarder  
och tolkningar som ej trätt i kraft 
Kommuninvest följer utvecklingen av den pågående reformen 
av nya referensräntor och dess påverkan på redovisnings- 
standarder. 

För närvarande bedöms inga nya och ändrade lagar,  
standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft ha någon 
väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning,  
upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Väsentliga bedömningar och antaganden 
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnittet 
Finansiella instrument. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av 
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en 
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs 
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 29 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse 
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt 
värde avseende den risk som är föremål för säkringsredo- 
visning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt  
not 29.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs- 
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att tillgångarnas syfte i Bolagets Finanspolicy är oförändrad 
samt utvärdering av årets försäljningar. För mer information 
om nettoresultat av finansiella tillgångar se not 5.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditför- 
luster används bland annat framåtblickande scenarion och 
antaganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster 
är därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metod-
valen och dess antaganden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.  
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag  
då kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett 
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade 
kontroll över dotterbolaget. 
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Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdeme-
toden.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljontal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
räknas om till den funktionella valutan enligt den valutakurs 
som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
•  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till upplupet anskaffningsvärde.
•  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen.
•  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 

säkringsredovisning tillämpas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 
I ränteintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande 
fall periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar.

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av 
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram.

För mer information om ränteintäkter och räntekostnader 
se not 3.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och 
värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultat- 
räkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom till-
lämpning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

• Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella till-
gångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till 
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 29.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans- 
räkningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommuninvest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det förelig-
ger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Kommuninvest förbinder sig att förvärva 
eller avyttra instrumentet.

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader, för-
utom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finan-
siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan beak-
tande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån Bolagets affärs-
modell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och åter-
speglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras tillsam-
mans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.

Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
•  Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp  
och ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på 
Bolagets nya tillgångar. Kommuninvest har per den 31 december 
2020 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet. Klassificeringen 
av affärsmodell och utfall av SPPI-testet påverkar Bolagets  
värdering av finansiella tillgångar. 

Not 1 forts. 
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Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
•  Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
•  Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel, 

obligatorisk eller verkligt värde option.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Upplupet anskaffningsvärde 
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga instrument är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. 

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instrument 
i värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat.

Verkligt värde via resultaträkningen 
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas 
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk 
säkring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas 
under värderingskategorin handel för skuldderivat och obliga-
torisk för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att 
säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade pos-
ten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet 
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde 
via resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om 
derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen 
men inte dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. 

Anledningen till att upplåning i fast ränta identifierats till 
denna kategori är att dessa upplåningar säkras ekonomiskt 
med ett derivat utan att säkringsredovisning tillämpas. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse om derivatet värde-
rades till verkligt värde via resultaträkningen, men inte dess 
upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till 
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäd-
dade derivat och att det medför att det i en betydande utsträck-

ning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat 
och upplåning.

Säkringsredovisning 
Kommuninvest tillämpar IAS 39 när det gäller säkrings- 
redovisning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av 
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är 
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar i 
swapräntan. 

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva. 

Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller -utlå-
ning, värderas utifrån förändringar i verkligt värde med avse-
ende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument använ-
der Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. I balans- 
räkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade risken 
på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen som 
den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade pos-
ten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen 
under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Portföljsäkring
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fast- 
ränteutlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten 
värderas om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. 
Värdet på den säkrade risken redovisas på separat rad i balans-
räkningen som värdeförändring på räntesäkrad post i portfölj-
säkring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest 
ränteswappar vars villkor överensstämmer med den säkrade 
posten. Både värdeförändring på den säkrade posten samt 
säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen under 
nettoresultat av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument 
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster enligt 
IFRS 9. Förlustreserveringar görs även på åtaganden utanför 
balansräkningen, vilka för Kommuninvest består av beviljade 
ej utbetalda lån, likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kom-
muninvest har inga realiserade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pant-
sätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och 
regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i  
resultaträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans-  
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en ned-
skrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som 
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar 
på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen. Under 2020 har förändringar skett i 
modellen för att beräkna förväntade kreditförluster. För infor-
mation om kreditförluster och beräkningsmodell se not 2 och 
för resultateffekt av kreditförluster se not 9. 

Not 1 forts. 
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Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas. Nytt-
jandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade nytt-
jandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring 
Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Bolaget betalar en premiebestämd 
pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s och 
ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostna-
der, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till 
medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. De med-
lemmar som har valt att använda denna tjänst betalar en årsav-
gift till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI 
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av 
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjäns-
ten periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade 
till KI Finans kostnadsförs. För mer information, se not 6.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för  
marknadsföring och försäkring.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Kommuninvest tillämpar IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning 
av leasing. Leasingavtal aktiveras som en nyttjanderätt under 
materiella tillgångar och som en leasingskuld under övriga 
skulder i balansräkningen. Lättnadsregeln att kostnadsföra  
leasingavtal där underliggande tillgång är av lågt värde tillämpas. 

Skatter 
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen 
förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot 
övrigt totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Not 1 forts. 
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Not 1 forts. 

Eget kapital 
Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun- 
invest Ekonomisk förening som eget kapital i Koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor som 
anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassa-
flöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt 
finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. 
Investeringsverksamheten innefattar investeringar i materiella 
och immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar 
emission samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. 

Kommuninvest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och netto-
redovisar emissioner kortare än 3 månader. I finansierings-
verksamheten ingår även nyemission samt förändring av 
koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna. 

Not 2 Risk- och kapitalhantering

Koncernen 
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i Kon-
cernen bedrivs i Bolaget. Verksamhetsmodellen innebär att 
Bolaget och därmed Koncernen är utsatt för risker. Kommun-
invests mål, principer och metoder för att hantera dessa risker 
samt metoder för att mäta risken presenteras nedan (se även 
sidorna 44-48 för en övergripande beskrivning av Kommunin-
vests riskprofil och riskorganisation samt den separata Risk- 
och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommunin-
vest.se). Inom varje riskområde framgår även aktuell 
ex po  ne ring samt beräknat kapitalbehov.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk  
uppstår på olika sätt i Kommuninvests verksamhet och delas 
upp i tre områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlånings-
verksamheten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditets-
reserv och motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig 
av derivat. 

Styrelsen fastställer minst årligen begränsningar för samt-
liga placerings- och derivatmotparter där begränsningen  
avser Bolagets totala exponering mot motparten. Ytterligare 
begränsningar bestäms av VD utifrån motpartens kreditvärdig-
het. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmotpar-
ter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på dessa, 
tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive ägarför-
hållanden, verksamhetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet.
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2020 2019

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 445 794,7 –5,9 445 788,8 – – 408 235,9 –17,8 408 218,1 – –

– Riskklass 1 265 293,8 –3,5 265 290,3 – – 251 135,3 –10,6 251 124,7 – –

– Riskklass 2 156 148,5 –2,1 156 146,4 – – 136 210,9 –6,3 136 204,6 – –

– Riskklass 3 21 414,0 –0,3 21 413,7 – – 13 253,9 –0,5 13 253,4 – –

– Riskklass 4 2 938,4 0,0 2 938,4 – – 7 635,8 –0,4 7 635,4 – –

Placeringar

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 28 036,0 –0,8 28 035,2 – – 17 686,8 –0,5 17 686,3 – –

– AAA 28 036,0 –0,8 28 035,2 – – 14 900,9 –0,5 14 900,4 – –

– AA – – – – – 2 785,9 – 2 785,9 – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,9 –0,7 18 931,2 811,1 0,0 811,1 – –

– AAA 18 931,9 –0,7 18 931,2 – – 811,1 0,0 811,1 – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 13 822,9 0,0 13 822,9 7 722,6 – 7 722,6 – –

– AAA 12 054,9 – 12 054,9 – – 6 308,3 – 6 308,3 – –

– AA 1 768,0 0,0 1 768,0 – – 1 414,3 – 1 414,3 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 700,2 -0,3 1 669,9 264,1 21,1 21 936,2 –0,5 21 935,7 2 049,0 163,9

– AAA 379,7 – 379,7 0,0 0,0 20 042,6 – 20 042,6 1 670,4 133,6

– AA 510,5 -0,1 510,4 102,1 8,2 1 893,6 –0,5 1 893,1 378,6 30,3

– A 810,0 -0,2 809,8 162,0 12,9 – – – – –

Derivat
Derivat1 2 429,4 - 2 429,4 – – 11 967,0 – 11 967,0 – –

– AA 477,7 - 477,7 – – 4 451,7 – 4 451,7 – –

– A 1 572,6 - 1 572,6 – – 6 742,3 – 6 742,3 – –

– BBB 379,1 - 379,1 – – 773,0 – 773,0 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 16 670,8 – 16 670,8 86,0 6,9 2 980,5 – 2 980,5 643,9 51,5

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 355,3 – 355,3 – – 976,6 –0,1 976,5 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 1 859,1 – 1 859,1 – – 1 618,8 –0,0 1 618,8 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 529 600,3 –7,7 529 592,6 350,1 28,0 473 935,5 –18,9 473 916,6 2 692,9 215,4

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering, utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning.
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 72.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. 

Förväntade kreditförluster (ECL) 
Kommuninvest beräknar i enlighet med IFRS 9 förväntade 
 kreditförluster. Beslut om de metoder som används i dessa 
beräkningar tas i Bolagets Kreditriskkommitté som samman-
träder kvartalsvis. Den dagliga uppföljningen och implemente-
ringen av Kreditgruppens beslut görs av Ekonomiavdelningen 
samt avdelningen för Risk och Kontroll. Förändringar av  
kreditrisken följs dagligen.

Kreditriskexponering
Kommuninvests är exponerad mot kreditrisker genom sin  
likviditetsreserv, sin utlåningsportfölj och genom poster utan-
för balansräkningen. Likviditetsreserven består av placeringar 
i stater och statligt relaterade motparter, såsom delstater,  
kommuner och kreditinstitut liknande Kommuninvest. 

Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till 
kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen) samt bolag, 
kommunalförbund och andra entiteter där medlemmarna har 
ett majoritetsinflytande (kommunal borgen). 

Poster utanför balansräkningen består av nyutlåning som 
avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv och likviditets-
garanti.

Not 2 forts. 
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Beräkning av ECL 
Vid beräkningen av förväntade kreditförluster (ECL) multiplice-
ras exponering vid fallissemang (EAD) med den proportion som 
anger förlust vid fallissemang (LGD). Detta multipliceras sedan 
med sannolikheten för fallissemang (PD). 

ECL = PD * LGD * EAD
ECL uppdateras på daglig basis och de tre faktorerna, samt 

fasallokering, följs löpande. Kvartalsvis görs en samlad bedöm-
ning av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering 
av modellen. 

Förväntad löptid i ECL-beräkningen
ECL beräkningen kan göras över olika perioder och dessa varie-
ras beroende på utveckling av motparters kreditvärdighet. När 
ett kontrakt inleds är det i fas 1. ECL beräknas då med utgångs-
punkt i att fallissemang kan inträffa under de kommande 12 
månaderna. Skulle en motpart, på grund av förhöjd kreditrisk, 
klassificeras i fas 2 utgår beräkningen istället från hela den 
återstående löptiden. Vid fallissemang flyttas exponeringen till 
fas 3. För Kommuninvests utlåning tillämpas indikatorer för 
att löpande följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kredit-
exponeringar är i nuläget i fas 1.

För likviditetsreserven nyttjar Kommuninvest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk. Detta med stöd i likviditetsreser-
vens kreditriskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest 
definierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om 
lägst Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. Kommunin-
vest har för närvarande endast placeringar i motparter med god 
kreditkvalitet, vilka är stater eller har statlig relation. 

Vid negativa förändringar i kreditbetyg görs kvalitativa 
bedömningar för att fastställa om det skett en signifikant 
ökning i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant 
ökning bedöms ha inträffat, och kreditbetyget klarar Bolagets 
krav för låg kreditrisk, består tillgången i fas 1. 

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en  
proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera med-
lemmar. 

Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje med 
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när minst en av föl-
jande situationer inträffat:
•  Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. 
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar. 

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma om en  
så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket grundas 
på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer. Om exponeringen 
är direkt mot en medlem (kommun eller region) motiveras den 
fördjupade analysen framförallt av kommunernas grundlags-
skyddade roll i samhället - som bland annat omfattar beskatt-
ningsrätt - vilket leder till att en kommun i praktiken inte kan 
försättas i konkurs. 

Not 2 forts. 

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommuninvest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsportföljen. 
Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en förändring 
i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflyttning mel-
lan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. 

Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlånings-
portföljen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från 
ratinginstitut och information från kreditupplysningsleveran-
tör (riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 
Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden och överträdelser följs upp. Det finns 
också ett gränsvärde som innebär att en tillgång kommer att 
flyttas till fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 
dagar. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering 
av lånevillkor. Innan en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en 
särskild bedömning göras för att belysa bakomliggande orsa-
ker och motpartens övergripande återbetalningsförmåga. De 
finansiella tillgångarnas kreditkvalitet fastställs i Kreditrisk-
kommittén.

Kommuninvest har inte lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal under Kommuninvests drygt 30-åriga historia.

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommuninvest har hittills inte har lidit något fallissemang, 
varken materialiserat eller tekniskt. Bolaget har därför inget 
eget empiriskt data att utgå ifrån för beräkning av PD. Istället 
tillämpar Bolaget S&P Global Ratings databas eftersom den  
är lämplig för så kallade low-default finansiella institut. 

Den PD som används för beräkning av förväntade kredit-
förluster är ett viktat genomsnitt av tre olika makroscenarier 
(normalt, medellågt samt medelhögt konjunkturläge). Grund-
data för historiska fallissemang hämtas från S&P Global 
Ratings för att sedan kalibreras för varje enskilt scenario.  
Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observerade 
värden av makrofaktorerna som ingår i modellen, medan 
 scenariot med medellågt konjunkturläge baseras på en histo-
riskt låg percentil för makrofaktorernas värden och vice versa 
för scenariot med medelhögt konjunkturläge. 

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas PD utifrån emittentens rating. Vid beräkning 
av ECL i utlåningsportföljen tilldelas PD utifrån en interpolering 
mellan den högsta och lägsta observerade ratingen. För inter-
poleringen av utlåningsmotpartens rating används Kommun-
invests interna riskvärdesmodell. 

För utlåningsportföljen fastställer Kommuninvest PD på 
motpartsnivå och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras  
av att villkoren för all utlåning är identisk och det inte finns 
någon hierarkisk ordning av krediter som getts till en motpart. 
Med andra ord kommer en försämrad kreditkvalitet att 
påverka motpartens samtliga transaktioner.
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Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.

Not 2 forts. 

Makroekonomisk faktor Scenario 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario 3,2 3,5 2,2

Positivt scenario 4,4 4,7 3,4
Negativt scenario 2,0 2,3 1,0

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario 5,9 -11,1 -8,8
Positivt scenario -3,6 -20,6 -18,3
Negativt scenario 15,4 -1,6 0,8

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario 9,4 12,0 4,2
Positivt scenario 24,0 26,6 18,8
Negativt scenario -5,2 -2,7 -10,5

Förändring i globalt icke–energiindex Huvudscenario 1,7 1,4 1,5
Positivt scenario 9,2 8,9 9,0
Negativt scenario -5,8 -6,0 -5,9

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (Corp-Sov) Huvudscenario 304,8 – –

Positivt scenario 272,0 – –

Negativt scenario 337,6 – –
Historisk förändring i kreditbetyg (Financial) Huvudscenario 99,4 – –

Positivt scenario 56,4 – –
Negativt scenario 142,4 – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario 4,2 – –
Positivt scenario 8,0 – –
Negativt scenario 0,5 – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario 4,8 – –
Positivt scenario 7,9 – –
Negativt scenario 1,7 – –

1-År PDs från S&P

Stater-Bolag Financial

S&P Rating 2020 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2019 Q4

AAA 0,00132% 0,00182% 0,00993% 0,01055%

AA+ 0,00230% 0,00313% 0,01490% 0,01579%

AA 0,00400% 0,00538% 0,02237% 0,02364%

AA- 0,00697% 0,00926% 0,03358% 0,03539%

A+ 0,01215% 0,01594% 0,05041% 0,05298%

A 0,02116% 0,02742% 0,07567% 0,07931%

A- 0,03686% 0,04718% 0,11357% 0,11869%

BBB+ 0,06419% 0,08115% 0,17041% 0,17760%

BBB 0,11176% 0,13955% 0,25563% 0,26567%

BBB- 0,19453% 0,23989% 0,38331% 0,39723%

BB+ 0,33839% 0,41207% 0,57440% 0,59357%

BB 0,58800% 0,70696% 0,85991% 0,88608%

BB- 1,01986% 1,21030% 1,28552% 1,32082%

B+ 1,76328% 2,06456% 1,91771% 1,96463%

B 3,03199% 3,50042% 2,85180% 2,91300%

B- 5,16557% 5,87499% 4,22131% 4,29909%

CCC-C 22,35699% 24,12733% 12,98004% 13,10139%

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna  
återfinns i tabellen nedan och gäller endast Kommuninvests 
utlånings portfölj. Tabellen visar hur ECL påverkas vid stress av 
de makro ekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scena-
rioviktning (Grundscenario 60 procent, Positivt 20 procent, 
Negativt 20 procent).

Makroscenarier
Förändring i 

ECL, % 

BNP: –3%; Arbetslöshet: +3%; Energiindex: –10%; Icke–
energi index: –10% OMX Index: –15%; Nedgraderingar: +3% 173,0

BNP: –2%; Arbetslöshet: +2%; Energiindex: –5%; Icke–energi 
index: –5% OMX Index: –10%; Nedgraderingar: +2% –3,0

BNP: –1%; Arbetslöshet: +1%; Energiindex: –1%; Icke–energi 
index: –1% OMX Index: –5%; Nedgraderingar: +1% –37,0

BNP: 0%; Arbetslöshet: 0%; Energiindex: 0%; Icke–energi 
index: 0% OMX Index: 0%; Nedgraderingar: 0% –41,0

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 är det endast ett års 
PD som påverkar Bolagets förväntade kreditförluster, och  
känslighetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som app-
liceras utifrån motpartstyp.
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Not 2 forts. 

Likviditetsreserven
Motparter till Kommuninvest har samtliga höga kredit betyg 
och ett stabilt ekonomiskt läge. Historiskt har ingen motpart 
till Kommuninvest ställt in betalningarna. Det finns därmed 
ingen empirisk historik för LGD. För att bedöma LGD används 
istället schablonvärden. 

För stater och statligt relaterade motparter genomförs en 
expertbedömning utifrån underlag från S&P Global Ratings 
”Aggregated European Recovery Data 2020” samt från 
Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates 1983–2016 
samt 1983-2019. Resultatet av bedömningen är att använda 
 en LGD om 35 %. 

För övriga motparter tillämpas LGD enligt regelverket i CRR. 
Enligt artikel 161 ska seniora exponeringar (icke-efterställda 
exponeringar) mot finansiella institutioner utan säkerhet ge en 
LGD om 45 %. 

Även för säkerställda obligationer tillämpas LGD enligt 
regelverket i CRR. Enligt artikel 161 ska säkerställda obligatio-
ner som uppfyller villkoren i artikel 129 ge en LGD om 11,25 %. 
Säkerställda obligationer innehåller översäkerheter. 

LGD kan komma att justeras vid förändringar i regelverk 
eller uppdaterade rapporter från Moodys och S&P.

Utlåningsportfölj
För svenska kommuner används ett schablonvärde genom en 
expertbedömning utifrån underlag från S&P Global Ratings 
”Aggregated European Recovery Data 2020” samt från 
Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates 1983–2016 
samt 1983-2019. Resultatet av bedömningen är att använda en 
LGD om 35 %. 

Svenska kommuner kan inte gå i konkurs och bedömningen 
är även att svenska kommuner och svenska staten har en hög 
samvariation vid kristider.

Båda har även den svenska ekonomin som skatteunderlag. 
Därmed finns en stark koppling mellan svenska kommuners 
LGD och svenska staten.

Exponering vid fallissemang (EAD) 
För EAD används tillgångarnas nominella belopp och utestå-
ende avtalsmässiga kassaflöden, diskonterade med effektiv 
ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror 
på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget för låg kredit-
risk tillämpas för likviditetsreserven inkluderas enbart kassa-
flöden på ett års horisont för dessa tillgångar. Bolaget har inga 
säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bolagets 
utestående emissioner, respektive utlåning och spread mellan 
Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna som 
finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund. Spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika 
emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 

Genom att kombinera dessa beståndsdelar skapas en  
diskonteringskurva för varje valuta och löptid. 

Förändringar i ECL under perioden 
Bolagets ECL minskade i sin helhet med 11,1 mnkr från 18,8 
mnkr till 7,7 mnkr fördelat enligt nedan.

Förändringar i PD 
Förändringen i PD beror på fyra faktorer: byte av ECL modellen, 
justering i scenarioviktning, förändring i makroekonomiska 
faktorer (se tabell nedan) och ny historisk sannolikhet från 
S&P Global Ratings. 

Från kvartal 2 (Q2) 2020 har Kommuninvest implementerat 
en ny ECL modell.

Den nya modellen syftar till att bättre anpassa Kommun-
investportföljens kreditriskprofil samt att på ett mer konse-
kvent sätt fånga dynamiken i både makrovariabler och default-
historik.

De huvudkomponenter som skiljer den nya modellen från 
föregående är:

1. Vikterna för makrofaktorer baseras på den empiriska 
korrelationen mellan makro- och Z-faktorer.

2. För varje segment används en specifik Long Term Proba-
bility of Default (LTPD) där kategorierna ”Non-Financial cor-
porate” och ”Sovereign” används för utlåningsportföljen samt 
”Financial” för likviditetsreserven.

3. Z benchmark intervaller kalibreras dynamiskt och indivi-
duellt för varje segment.

Viktning av olika scenarier har justerats från Grundscena-
rio 70 procent, positiv 10 procent och negativ 20 procent till 
Grundscenario 60 procent, positiv 20 procent och negativ 20 
procent.

De makroekonomiska faktorerna uppdateras enligt nya 
prognoser från Konjunkturinstitutet och World Bank och  
historisk sannolikhet har inhämtats från S&P Global Ratings.

Makroekonomiska faktorer 2020, % 2019, %

BNP tillväxt 3,2 1,1

Förändring i arbeslöshet (% av totala arbetskraften) 5,88 0,52

OMX Index 4,24 8,53

S&P Index 4,78 5,92

Energi Index 9,39 –14,64

Icke-energi index 1,69 –4,71

Historisk förändring i kreditbetyg (Stat-Bolag) 304,79 28,75

Historisk förändring i kreditbetyg (Finansiell) 99,42 –10,03

I tabellen bredvid återges hur förväntade kreditförluster  
påverkas utifrån modellkomponenter.

Ändring  Effekt på ECL, % 

Nya S&P PD –38,0

Ändring av makro faktor viktning –39,0

Ändring av scenarioviktning –7,5

Uppdatering av makrofaktorer 79,0
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Not 2 forts. 

Förändringar i LGD 
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts.

Förändringar i EAD 
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2020 från 287,5 mdkr till 378,7 mdkr. Likviditets-
reserven ökade med 26,6 mdkr medan utlåningsportföljen 
ökade med 64,5 mdkr. 

Den ökade kreditriskexponeringen (givet alla andra variabler 
konstanta) innebär att förväntade kreditförluster ökat med  
32 procent.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster 
visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1  
och har varit konstant under året. Kommuninvest har aldrig 
lidit någon konstaterad kreditförlust. För mer information  
om bruttoredovisat värde i tabeller nedan se tabell om Kredit-
riskexponeringar på sidan 67.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modellförändring Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker  – –0,7  –  –  – –0,7
Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,5 –32,7 31,1 1,3  – –0,8
Utlåning till kreditinstitut –0,4  –  –  0,1  – –0,3
Utlåning –17,81 –3,5 3,7 –30,2 41,9 –5,9
Obligationer och räntebärande värdepapper  – –0,4  – 0,4  – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,11 –2,8 3,7 –0,8  – 0,0
Summa –18,8 –40,1 38,5 –29,2 41,9 –7,7

1) Tabellens ingårende värden skiljer sig från utgående värden 2019 på grund av avrundning

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modellförändring Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – – – – – 0,0
Belåningsbara statsskuldförbindelser –2,1 –89,4 89,5 1,5 – –0,5
Utlåning till kreditinstitut –0,7 – – 0,3 – –0,4
Utlåning –28,5 –2,9 4,9 18,6 –10,0 –17,9
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,6 3,0 –0,3 – 0,0
Summa –31,4 –94,9 97,4 20,1 –10,0 –18,8

Förändringar av bruttoredovisat värde

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 811,1 4 160 267,7 –4 142 146,9 18 931,9
Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,7 1 193 244,5 –1 181 557,0 25 199,2
Utlåning till kreditinstitut 1 874,5 411 822,2 –412 406,5 1 290,2
Utlåning 271 045,5 130 196,8 -65 496,6 335 745,7
Obligationer och räntebärande värdepapper – 8 036,9 – 8 036,9
Poster utanför balansräkningen 2 182,5 132 410,7 –132 901,7 1 691,5
Summa 289 425,3 6 035 978,8 -5 934 508,7 390 895,4

Förändringar av bruttoredovisat värde

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – 10 341,6 –9 530,5 811,1
Belåningsbara statsskuldförbindelser 33 203,7 2 140 892,0 -2 160 584,0 13 511,7
Utlåning till kreditinstitut 1 844,1 370 138,4 –370 108,0 1 874,5
Utlåning 249 340,4 78 627,5 -56 922,4 271 045,5
Poster utanför balansräkningen 2 379,0 80 979,9 -81 176,4 2 182,5
Summa 286 767,2 2 680 979,4 -2 678 321,3 289 425,3
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Not 2 forts. 

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kredit-
givningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom 
att kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända 
företag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar  
har ett bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser 
och förbund ska omfattas av en borgen från en eller flera  
medlemmar. 

Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlånings-
verksamheten. 

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas  
utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där ett lägre 
värde representerar en lägre risk.

Riskvärdesmodell
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Riskvärde

 2017   2018   2019

Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Bolaget använder scha-
blon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något lagstadgat 
kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart. 

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
av seniora värdepapper om lägst BBB+ eller är garanterad av 
någon med denna kreditvärdighet. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett 
kreditvärde som emittent av seniora värdepapper om lägst 
BBB–. Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-
avtal och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samt-
liga motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och 
negativa exponeringar. Exponeringen mot motpartsrisk styrs 
utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. CSA-avtal reglerar 

rätten att inhämta säkerheter för att eliminera den exponering 
som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt. 
I samband med det nya regelverket EMIR, som innebär krav på 
utbyte av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för 
OTC-derivat, har Bolaget, sedan mars år 2017, CSA-avtal med 
de flesta motparter som innebär att utbyte av säkerheter sker 
dagligen och utan trösklar. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 3 102,5 (3 025,2) mnkr.

Derivatexponering 2020 2019

Redovisat värde¹ 2 429,4 11 967,0

Belopp som kvittats i Balansräkningen 6 036,7 5 586,6

Bruttomarknadsvärde² 8 466,1 17 553,6
Nettningsvinster –1 978,4 –3 679,0

Aktuell ersättningskostnad³ 6 487,7 13 874,6
Erhållna säkerheter –6 058,9 –12 974,0

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 428,8 900,6
Ställd Initial Margin 2 665,7 2 099,4

Ställda översäkerheter 8,1 25,2

Total motpartsrisk 3 102,5 3 025,2

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning. 
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning. 
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar  
Kommuninvest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket. 

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell  
riskvikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar.  
Riskvägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav 
för motpartsrisk blir följaktligen också noll.  
Se tabell Kapitalkrav för motpartsrisk.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2020 2019

Aktuell ersättningskostnad¹ 6 487,7 13 874,6

Potentiell framtida exponering 5 787,5 7 447,3

Exponeringsvärde 12 275,2 21 321,9
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.
2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar begränsas av en 
landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 

72 Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2020

FINANSIELLA RAPPORTER



föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse årligen den 
maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter. 

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna  
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 3,3 (3,2) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 24,8 (30,4) månader. 

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2020 2019

Sverige 47 346,0 34 725,3

Supranationals (överstatliga) 7 390,2 1 978,7

Tyskland 5 618,0 4 936,0

Finland 1 157,3 3 009,7

Storbritannien 809,8 820,0

Danmark 167,8 807,9

USA – 1 878,0

Totalt 62 489,1 48 155,7

Placeringar per rating 2020 2019

AAA 59 400,9 42 062,3

AA 2 278,4 6093,4

A 809,8 –

Totalt 62 489,1 48 155,7

Placeringar per emittentkategori 2020 2019

Nationella regeringar eller 
centralbanker 46 966,3 18 497,3

Kreditinstitut 8 132,6 27 679,7

varav subventionerade långivare 6 432,8 5 744,0

varav placeringsrepor 379,7 20 042,6

varav banktillgodohavanden 1 320,1 1 893,1

Multilaterala utvecklingsbanker 7 390,2 1 978,7

Totalt 62 489,1 48155,7

Kapitalkrav för emittentrisk 
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder Kom-
muninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket, där expo-
neringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. Riskvägt 
exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen åsätts 
riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda exponerings-
värdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav för emit-
tentrisk uppgår följaktligen till 20,9 (163,6) mnkr. 

Koncentration i emittentrisk 
Utöver de förluster som är motiverade av en enskild emittents 
kreditvärdighet finns det även en risk för ytterligare förluster 
till följd av att emittenters risk för fallissemang samvarierar. 
Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av fakto-
rer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhör-
ighet. Kommuninvests uppdrag, att tillhandahålla krediter till 
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentra-
tioner i kreditgivningen. I andra sammanhang finns motsva-
rande risk även gällande motparter och kunder. Kreditgiv-
ningskoncentrationen kontrolleras genom begränsningar på 

utlåning till enskilda kunder. Men eftersom all Bolagets utlå-
ning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar görs 
bedömningen att inget kapitalbehov för koncentrationsrisker i 
kreditgivningen behöver tas upp. Koncentration mot motparter 
i Bolagets derivatportfölj kontrolleras dels genom begräns-
ningar på enskilda motparter, dels genom en begränsning av 
hur stor andel av den totala derivatportföljen (nominell volym) 
som får utgöras av exponering mot enskild motpart. Mot bak-
grund av att Föreningens medlemmar tecknar garantiavtal för 
Bolagets derivat-exponeringar tas inget kapitalbehov upp för 
koncentrationsrisk i derivatportföljen. Bolagets risk för kon-
centration härrör därför bara från emittenter i Bolagets likvidi-
tetsreserv. Denna kontrolleras genom begränsningar på 
enskilda motparter samt av landlimiter. För denna koncentra-
tionsrisk tar Bolaget upp kapitalbehov enligt nedan. 

Kapitalbehov för koncentration i emittentrisk 
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad kon-
centrationsrisk Bolaget genomfört bygger på den metod som 
finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s metoder för 
bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” från 2015-05-
08. Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer: Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration, Namnkoncentration. 

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index  
som innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhål-
lande till sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl 
Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för kon-
centrationsrisker beräknas därefter med hjälp av formler som 
en andel av kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1. Vid 
beräkning per 2020-12-31 uppgick kapitalbehovet i pelare 2 
för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 18,0 (16,6) 
procent av kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill 
säga 5,0 (35,8) mnkr. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk samt övrig prisrisk. Marknads-
risk uppstår främst vid bristande matchning mellan tillgångar 
och skulder. Bolagets exponering mot marknadsrisk begränsas 
med hjälp av derivatkontrakt. Bolaget accepterar viss expone-
ring mot marknadsrisker i syfte att göra verksamheten mer 
effektiv, men aldrig i spekulationssyfte. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte utan enbart för att klara av verksamheten. Utgångs-
punkten för ränteriskhanteringen är matchning av räntebind-
ningstid mellan tillgångar och skulder. För att uppnå god 
matchning används vid behov derivat. Inom ränterisk ryms 
intjäningsrisker, vilket betyder förluster till följd av att intäkter 
eller kostnader avviker i förhållande till affärsplan och prognos.

Not 2 forts. 
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Not 2 forts. 

I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. För uppsägningsbar ut- och upplåning avser räntebindnings-
tiden nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2020 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,9 – – – – – 18 931,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser 26 029,8 2 000,0 – – – – 28 029,8

Utlåning till kreditinstitut 1 699,9 – – – – – 1 699,9

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 481,5 1 936,7 8 219,7 – – – 13 637,9

Utlåning 222 674,7 27 978,6 146 953,2 42 866,3 2 367,8 – 442 840,6

Derivat placeringar 9 908,3 -1 552,6 -8 355,7 – – – –

Derivat utlåning 193 781,4 -8 338,2 -142 914,1 -40 403,0 -2 126,1 – –

Övriga tillgångar 16 296,8 – – – – 373,9 16 670,7

Summa tillgångar 492 804,3 22 024,5 3 903,1 2 463,3 241,7 373,9 521 810,8

Skulder
Skulder till kreditinstitut 930,0 – – – – – 930,0

Emitterade värdepapper 42 905,0 97 347,2 304 870,4 48 781,8 1 250,0 – 495 154,4

Derivat upplåning 432 119,9 –71 473,6 –303 229,4 –46 233,8 –1 000,0 – 10 183,1

Övriga skulder 94,3 – – – – 60,9 155,2

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 992,5 8 992,5

Summa skulder och eget kapital 476 049,2 25 873,6 1 641,0 2 548,0 250,0 9 053,4 515 415,2

Skillnad mellan tillgångar och skulder 16 755,1 -3 849,1 2 262,1 -84,7 -8,3 -8 679,5 6 395,6

Räntebindningstider Nominella belopp

2019 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 983,2 2 616,1 – – – – 17 599,3

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 006,5 2 482,9 4 122,4 – – – 7 611,8

Utlåning 223 775,8 26 611,5 119 497,6 34 411,0 2 215,3 – 406 511,2

Derivat placeringar 14 041,3 -9 782,9 -4 258,4 – – – –

Derivat utlåning 171 189,4 –15 376,5 –119 647,4 –34 191,9 –1 973,6 – –

Övriga tillgångar 708,2 – – – – 2 272,3 2 980,5

Summa tillgångar 448 451,2 6 551,1 –285,8 219,1 241,7 2 272,3 457 449,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 963,8 – – – – – 3 963,8

Emitterade värdepapper 39 173,2 88 147,2 268 982,6 49 192,5 1 250,0 – 446 745,5

Derivat upplåning 378 460,7 –73 768,1 –268 627,6 –48 842,5 –1 000,0 – –13 777,5

Övriga skulder 7 981,4 – – – – 69,1 8 050,5

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,7 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 430 579,2 14 379,1 355,0 350,0 250,0 8 063,8 453 977,1

Skillnad mellan tillgångar och skulder 17 872,0 –7 828,0 –640,8 –130,9 –8,3 –5 791,5 3 472,5

Känslighetsanalys av ekonomiskt värde
Exponeringen mot ränterisk i portföljen ska enligt fastställd 
styrelselimit inte överstiga 30 mnkr vid en procentenhets paral-
lellförskjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken 
att under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara 
en exponering på maximalt 50 mnkr. 

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till  
–29,1 (–14,1) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 
(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en ökning av det ekonomiska värdet på till-
gångar och skulder om räntan stiger och minskning av det 
ekonomiska värdet på tillgångar och skulder om räntan 
sjunker.
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Not 2 forts. 

Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas skulle 
resultatet förändras med 134,5 (231,2) mnkr vid en procent-
enhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads- 
räntor.

Känslighetsanalys av  Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna 
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan 
sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden.  
Intjäningen från de tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker. 

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter 
vid årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 123,8 
(93,6) mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek 
och sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt  
om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50  
baspunkter skulle räntenettot efter ett år ha minskat med  
61,9 (46,8) mnkr. 

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets netto-
tillgångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. 

Förändringsscenarierna består dels av parallellförskjutningar 
uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen baseras på  
historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurvlutnings-
förändringar där räntekurvan ökar eller minskar på korta eller 
långa löptider. Som ett av de tio största instituten i Sverige 
beräknar Kommuninvest kapitalbehovet enligt den avancerade 
ansatsen, där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapital-
behov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 106,9 (67,4) mnkr. 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Kommun-
invests intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk  
uppstår om tillgångar och skulder i en specifik valuta inte över-
ensstämmer storleksmässigt i balansräkningen. Bolaget säkrar 
alla kända framtida flöden med derivat. Dock uppkommer  
en valutarisk löpande av de räntenetton som genereras från 
avkastning på placeringar i utländska valutor. Denna risk 
begränsas genom att sådan avkastning kontinuerligt växlas till 
svenska kronor. Maximal tillåten exponering är motsvarande 
5 mnkr i respektive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Kommuninvests exponering mot valutarisk är så låg att det  
inte längre föreligger ett lagstadgat kapitalkrav. 

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2020 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 8 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 8 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,4 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 4,8 (3,6) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2020 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,2 – – – – – – 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 27 699,7 – 334,6 – – – 0,9 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 890,1 35,5 774,2 0,0 0,0 0,1 – 1 699,9

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 923,4 – 6 860,5 – – – 39,0 13 822,9

Utlåning 443 237,9 – - – – – 2 550,9 445 788,8

Derivat –16 175,2 785,2 2 692,5 5 139,5 1 732,5 3 547,2 4 707,7 2 429,4

Övriga tillgångar 13 699,1 – 2 937,8 – – – 33,9 16 670,8

Summa tillgångar 495 206,2 820,7 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,3 7 332,4 527 378,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut 379,7 565,0 – – – – 2,3 947,0 

Emitterade värdepapper 304 526,3 2 520,4 167 250,7 8 339,5 3 956,1 7 304,7 4 408,2 498 305,9

Derivat 181 119,2 –2 269,7 –153 737,5 –3 200,0 –2 223,6 –3 757,5 3 046,7 18 977,6

Övriga skulder 63,7 5,1 86,4 – – 0,0 – 155,2

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 9 117,3 – – – – – –124,8 8 992,5

Summa skulder och eget kapital 495 206,2 820,8 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,2 7 332,4 527 378,2

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  – –
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Not 2 forts. 

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2019 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 209,1 – 2 474,6 – – – 2,6 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 21 115,7 31,3 788,7 0,0 0,0 0,0 – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 578,2 – 6 114,5 – – – 29,9 7 722,6

Utlåning 406 912,3 – – – – – 1 305,8 408 218,1

Derivat –122 417,3 816,8 119 888,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 3 009,6 11 967,0

Övriga tillgångar 484,4 – 2 496,1 – – – – 2 980,5

Summa tillgångar 323 693,6 848,1 131 762,3 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 435,2 587,7 – – – – 4,8 4 027,7

Emitterade värdepapper 264 972,9 261,3 159 157,0 7 378,8 4 134,2 8 523,8 2 335,0 446 763,0

Derivat 43 266,3 –0,6 –32 300,7 –4 320,0 –841,1 –4 206,2 1 886,8 3 484,5

Övriga skulder 3 145,2 – 4 906,1 – – 0,0 – 8 051,3

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 873,5 – – – – – 121,2 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 323 693,2 848,4 131 762,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skillnad tillgångar och skulder 0,4 –0,3 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  – –

Kreditmarknadsrisk
Kreditmarknadsrisk definieras som risken för förlust eller en 
negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar i 
basis- eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk delas in i två 
underkategorier; dels kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) och 
dels kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar 
samt basisspreadrisk.

Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar,  
samt basisspreadrisk
Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar, samt 
basisspreadrisk uppstår primärt till följd av obalanser i löptid 
mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. 
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptids-
matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2020 2019

Placeringar, verkligt värde option –2,1 –1,8

Placeringar, available for sale 0,0 0,0

Utlåning –19,1 –26,7

Upplåning 22,4 25,3

Totalt 1,2 –3,2

Kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk)
Grunden för kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) är att Bola-
gets resultaträkning justeras utifrån så kallad kreditvärdighets-
justeringsrisk eller Credit Value Adjustment (CVA). CVA är en 
prisjustering som tillämpas på derivat beroende på utveck-
lingen för CDS priser, FX volatilitet och exponeringen mot 
motparten. CVA kan anses vara lika med avvikelsen från det 
riskfria priset på ett kontrakt och det tolkas ofta som mark-
nadspriset på motpartsrisk. Redovisad CVA uppgick vid års-
skiftet till 5,1 mnkr. 

Med CVA-risk avses risken för att bolagets resultat påverkas 
negativt av en ökning i redovisad CVA. 

Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk på derivat) beräknas för ett antal 
scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett 
enskilt huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapital-
behov för kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger 
till grund för kapitalbehovsberäkningen är antingen historiska, 
simulerade eller teoretiska. De historiska och de simulerade 
scenarierna ska fånga perioder då rörelserna på de kredit-
marknader där Bolaget har affärstransaktioner var som störst. 

De simulerade scenarierna inkluderar scenarier där kredit- 
och basisswaprörelser med hjälp av matematiska modeller 
simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån marknadsdata 
från olika valda tidsperioder. 
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De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från 
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå 
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för 
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan 
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska och 
simulerade scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla 
varianter av scenarier som kan uppkomma. 

Vid beräkning per 2020-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 711,9 (1 798,7) mnkr. 

Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tilläm-
par Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregel-
verket (CRR). Som exponeringsvärde används det fullständigt 
justerade exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till 
säkerheternas riskreducerande effekter. I enlighet med regel-
verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för 
clearing. Bolagets derivat som ingåtts efter den första mars 
2017 omfattas av daglig avstämning med utbyte av säkerheter 
vilket reducerar kapitalkravet. Kapitalkravet för CVA-risk upp-
gick vid årsskiftet till 59,3 (98,4) mnkr. 

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, leder till en förlust eller en negativ effekt på Bola-
gets intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra pris-
risken med avseende på underliggande tillgångar och index. 
Detta gör att ingen övrig prisrisk kvarstår. 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Kommuninvests lik-
viditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk 
och risken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med 
höglikvida tillgångar. Likviditetsrisken begränsas ytterligare 
genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betal-
ningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna 
mot säkerhet. 

Bolaget hanterar även strukturell likviditetsrisk, vilket är 
risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga 
åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till diver-
sifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning mellan 
tillgångar och skulder.

Bolagets huvuduppdrag är att vara kommungäld och att 
säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kom-
munsektorn. Den största risken för att Bolaget inte ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag som kommungäld är att Bolaget inte har 
tillgång till tillräcklig likviditet för att täcka kommunsektorns 
behov. Bolaget har identifierat denna risk som en kommun-
gäldslikviditetsrisk och hanterar den främst genom en diversi-
fierad upplåning.

Diversifierad upplåning
För att säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att 
möta nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid 
försvårade marknadsförhållanden har Bolaget en diversifierad 
upplåning med tillgång till flera olika kapitalmarknader.  
Strategisk upplåning sker i Bolagets svenska obligations- 
program, benchmarkupplåning i USD inom EMTN-programmet 
(Euro Medium Term Note), ECP-programmet (Euro-Commer-
cial Paper) samt i den japanska marknaden. I sådana program 
upprätthåller Bolaget en kontinuerlig marknadsnärvaro.  
Dessutom emitterar Bolaget löpande gröna obligationer i  
valutorna SEK och USD.

God matchning mellan tillgångar och skulder
När tillgångar och skulder har olika löptider uppstår likvidi-
tetsrisker. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Tillgångar och skulder 
med löptider över ett år ska matchas. I grafen nedan åskåd- 
liggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god 
matchning mellan tillgångar och skulder. 

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplåning 
uppgick vid årets slut till 2,3 (2,5) år, om tidigast möjliga upp-
sägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsägningsbar 
upplåning har placeraren rätt att under vissa förutsättningar i 
förtid begära återbetalning av utlånade medel. 

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,4 (2,4) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,6) år och  
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,3 (0,3) år.

Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, 
inklusive amorteringar och räntebetalningar, utifrån åter- 
stående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är om-
räknade med avistakurs till svenska kronor.

Total upplåning per instrumenttyp
2020 (2019)

  Svenskt Obligationsprogram 
53 (53) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 25 (31) %

 Gröna obligationer 9 (8) %

 Euro-commecial paper 8 (2) %

 Private Placement 2 (4) %

 Uridashi 2 (2) %

 Svenskt certifikat-program 1 (0) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2020 (2019)

 SEK 62 (59) %

 USD 34 (36) %

 JPY 2 (2) %

 AUD 1 (1) %

 GBP 1 (0) %

 Övriga valutor 1 (2) %
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2020
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 18 931,2 – – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 26 034,4 2 000,0 – – – 28 034,4 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 2 924,2 2 020,6 8 901,2 – – 13 846,0 13 822,9

Utlåning – 25 132,5 76 789,0 287 500,8 60 884,5 – 450 306,8 445 788,8

Derivat – 1 434,5 3 053,1 5 087,6 325,2 – 9 900,4 2 429,4

Övriga tillgångar – 16 670,9 – – – – 16 670,9 16 670,8

Summa tillgångar 18 931,2 73 896,4 83 862,7 301 489,6 61 209,7 - 539 389,6 527 378,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 563,7 – – – 943,4 947,0

Emitterade värdepapper – 36 310,1 100 844,2 313 842,1 50 716,9 – 501 713,3 498 305,9

Derivat – 2 886,7 4 717,0 11 842,7 353,4 – 19 799,8 18 977,6

Övriga skulder – 155,2 – – – – 155,2 155,2

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 992,5 8 992,5 8 992,5

Summa skulder och eget kapital – 39 731,7 106 124,9 325 684,8 51 070,3 8 992,5 531 604,2 527 378,2

Total skillnad 18 931,2 34 164,7 –22 262,2 –24 195,2 10 139,4 –8 992,5 7 785,4 –

Utställda lånelöften 355,3 – – – – – 355,3 –

Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 667,2 443,5 812,8 429,1 – 18,2 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Förfalloprofil balansräkning
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Förfalloprofil balansräkning
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2019
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 811,1 – – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 15 022,3 2 680,6 – – – 17 702,9 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 065,5 2 590,3 4 194,6 – – 7 850,4 7 722,6

Utlåning – 38 392,9 73 564,4 255 131,8 48 107,5 – 415 196,6 408 218,1

Derivat – 2 115,6 7 861,1 9 866,0 476,2 – 20 319,0 11 967,0

Övriga tillgångar – 2 980,5 – – – – 2 980,5 2 980,5

Summa tillgångar 811,1 81 512,5 86 696,4 269 192,5 48 583,7 – 486 796,2 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 –0,1 586,7 – – 4 021,9 4 027,7

Emitterade värdepapper – 31 199,4 93 683,1 279 805,6 51 440,6 – 456 128,7 446 763,0

Derivat – 799,7 449,3 2 078,7 236,7 – 3 564,5 3 484,5

Övriga skulder – 8 050,5 – – – – 8 050,5 8 050,6

Efterställda skulder – 4,5 14,3 85,2 1 456,2 – 1 560,2 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,6 7 994,6 7 994,6

Summa skulder och eget kapital – 43 489,4 94 146,7 282 556,2 53 133,5 7 994,6 481 320,4 471 320,5

Total skillnad 811,1 38 023,1 –7 450,3 –13 363,7 –4 549,8 –7 994,6 5 475,8 0,8

Utställda lånelöften 976,5 – – – – – 976,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 026,5 –521,2 347,3 1 259,3 – 58,9 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder 
av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapital-
marknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper, place-
ringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo havanden 
avser placeringar som saknar underliggande värdepapper. 
Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt värdepapper 
ställda som säkerhet exkluderas från reserven. 

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna. Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av 
tillgångar med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och 
repobarhet. Placeringar får endast ske i likvida räntebärande 
värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status 
vid en obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer. 

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge.  
En LCR på 100 procent säkerställer alltså, på kort sikt, att  
Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt med höglikvida 
tillgångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet 
under de kommande 30 dagarna. 

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis.  
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5  
procent eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 procent. 

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 2020-12-31 
totalt 271,8 (416,5) procent samt 491,8 (824,8) procent i USD 
och 502,4 (713,0) procent i SEK (se tabell på nästa sida). 

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), dvs. förhållandet 
mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av  
stabil finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på  
100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit  
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 141,5 (139,4) procent.
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2020 2019

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 60 629,8 868,6 53 532,0 25 245,7 917,9 16 680,9

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) – – – 15 444,5 – 15 444,5

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) – – – – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 60 629,8 868,6 53 532,0 40 690,2 917,9 32 125,4
Kassautflöden, mnkr –25 048,5 –706,4 –13 136,0 –17 918,3 –445,2 –11 505,7

Kassainflöden, mnkr 2 738,1 529,8 2 480,0 8 148,3 333,9 7 000,0

Nettokassautflöde, mnkr –22 310,4 –176,6 –10 656,0 –9 770,0 –111,3 –4 505,7
Likviditetstäckningskvot (%) 271,8 491,8 502,4 416,5 824,8 713,0

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att interna 
processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, 
mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive 
legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verksamhet och 
kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras till annan 
part. Däremot kan Kommuninvest genom en god styrning och 
kontroll minska sannolikheten för dess inträffande och redu-
cera de konsekvenser som kan uppstå till följd av operativ risk. 

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av 
en enhetlig mätning och rapportering av operativa risker. En 
analys av risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten ope-
rativ risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det över- 
gripande ansvaret för de metoder och rutiner som används vid 
mätning, identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering 
samt rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera 
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de 
väsentliga processerna för verksamheten. 

Metoder för att identifiera, hantera och analysera operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för  
att ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat.  
Uppföljning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten 
kunskap om riskläget inom Kommuninvest förändrats.

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i 
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/ 
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att genomföra minst en 
årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i Bolagets 
produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system. 
Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till styr-
else, VD och företagsledning. 

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten,  
erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera  
risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer av 
extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp av 
scenarioanalyser eller känslighetsanalyser. 

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser i 
omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 

Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda  
rapporterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att 
hantera händelserna. 

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det i 
Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, marknad, 
valuta, process eller IT-system. Processen ska även initieras i 
samband med större förändringar i företagets verksamhet  
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 

Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativ-
tagaren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog 
med Bolagets samtliga berörda funktioner. 

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 

För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en sam-
ordnande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget 
har VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen infor-
meras gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- 
och återställningsplaner. 
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Not 2 forts. 

Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet uti-
från 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker 
uppgår till 107,0 (153,4) mnkr. 

Strategisk risk 
Med strategisk risk avses den långsiktiga risken för förlust på 
grund av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbe-
slut, felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering 
av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i sam-
hället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommu-
nala sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska 
mål som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras 
genom att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys 
och att beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen. Under 
strategisk risk ingår affärsrisk, vilket är risken för minskade 
intäkter eller ökade kostnader till följd av att faktorer i den 
externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållanden, 
kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ påverkan 
på volymer och marginaler. Alla avdelningar i Bolaget arbetar 
löpande med omvärldsbevakning inom sina respektive områden. 

Kapitalkrav för strategisk risk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för strategisk risk 
omhändertas inom operativa risker. 

Intressentrisk 
Med intressentrisk avses Risken att ratingbolag, kund, med-
lem, medarbetare, investerare, massmedia, riksdag, regering 
eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och dess 
affärsidé.

Bolagets intressentrisk hanteras genom att Bolaget säker-
ställer en sund riskkultur som bygger på den kommunala vär-
degrunden, regelefterlevnad och en god intern styrning och 
kontroll. En analys av risknivån genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning

Kapitalkrav för intressentrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för intressentrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Regelefterlevnadsrisk
Med regelefterlevnadsrisk avses risken att Bolaget inte följer 
gällande externa eller interna regler och därmed riskerar att 
påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/
förlorat anseende. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och 
analys av regelverksförändringar i syfte att reducera Bolagets 
regelefterlevnadsrisker. Samordning av omvärldsbevakning 
samt säkerställandet av analys hanteras av Bolagets regelverks-
grupp. Det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande regelverk vilar på den operativa verk-
samheten. Funktionen för regelefterlevnad bidrar både proak-
tivt genom råd och stöd till den operativa verksamheten och 
reaktivt genom undersökningar och kontroller av hanteringen. 
Inför varje nytt år görs en analys över Bolagets regelefterlev-
nadsrisker, och utifrån den analysen tas en plan fram för funk-
tionens kommande arbete. Planen fastställs av VD och rappor-
teras till bolagsstyrelsen.

Kapitalkrav för regelefterlevnadsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för regelefterlevnads-
risk omhändertas inom operativa risker. 

Hållbarhetsrisk
Med hållbarhetsrisk avses risken att Bolaget direkt eller indirekt 
negativt påverkar eller påverkas inom områdena miljö- och  
klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor 
eller affärsetik.

Hållbarhetsrisker hanteras genom att beakta ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Krav 
utgår från nationella och internationella regelverk och riktlinjer 
inom områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga  
rättigheter eller arbetsvillkor eller affärsetik. En analys av  
risknivån genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, 
VD och företagsledning.

Kapitalkrav för hållbarhetsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för hållbarhetsrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Kapitaltäckning Koncernen 
Kraven på kapitaltäckning beräknas sedan 1 januari 2014 
enligt CRR1. De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 
kräver först implementering i svensk lagstiftning, vilket har 
skett genom Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. Bolaget har 
inte identifierats som ett systemviktigt institut.

Per 2020-12-31 uppgick det kontracykliska buffertkravet för 
Kommuninvest till 0,0 procent, en sänkning med 2,5 procent 
från och med den 16 mars 2020 när Finansinspektionen sänkte 
det kontracykliska buffertkravet för Sverige från 2,5 procent 
till 0 procent i syfte att värna om en väl fungerande kredit-
försörjning. Denna sänkning har haft marginell effekt på Bola-
gets kapitalkrav. Kommuninvest uppfyller buffertkraven med 
god marginal.

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012.

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig-
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepap-
persföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.

Kapitalbas 2020 2019

Kapitalinstrument1 8 151,5 7 000,0

Ej utdelade vinstmedel2 608,9 618,2

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 30,4 21,1

Kärnprimärkapital före  
lagstiftnings justeringar 8 790,8 7 639,3

Ytterligare värdejusteringar3 –225,4 –183,2

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –225,4 –183,2
Summa kärnprimärkapital 8 565,4 7 456,1

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 8 565,4 7 456,1

Summa supplementärt kapital – –

Totalt kapital 8 565,4 7 456,1

1)  Finansinspektionen har 2018-05-14 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda medlems-
insatser till Kommuninvest Ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument för 
konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommuninvest i Sverige AB. För att få
använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommuninvest Ekonomisk förening 
tidigare tvungna att köpa aktier i Kommuninvest i Sverige AB och därefter ansöka hos 
Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapital. 

2)  Avdrag har skett om årets resultat samt föreslagen utdelning som överstiger årets
resultat om – (1,6).

3)  Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet 
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade 
till verkligt värde.
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Not 2 forts. 

Riskexponeringsbelopp  
och minimikapitalbelopp 2020 2019

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital– 

krav
Risk expo-

nering
Kapital– 

krav

Kapitalkrav för kreditrisker 
(schablonmetoden) 350,0 28,0 2 692,9 215,4

varav exponeringar  
mot institut 264,2 21,2 955,6 76,4

varav exponeringar  
mot företag 85,8 6,9 79,4 6,4

varav exponeringar i form 
av säkerställda 
obligationer – – 1 657,9 132,6

Operativa risker, 
basmetoden 1 305,2 104,4 1 893,8 151,5

Marknadsrisker – – -

Kreditvärdighetsjustering 741,4 59,3 1 230,3 98,4

Totalt riskexponerings-
belopp och minimi-
kapital belopp 2 396,6 191,7 5 817,0 465,3

Kapitaltäckningsrelationer 2020 2019

Kärnprimärkapitalrelation 357,4% 128,2%

Primärkapitalrelation 357,4% 128,2 %

Total kapitalrelation 357,4% 128,2 %

Buffertkrav 2020 2019

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5 %

Kontracyklisk buffert – 2,0 %

Kapitalplaneringsbuffert 44,7% –

Summa buffertkrav 47,2% 4,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 349,4% 120,2 %

Internt bedömt kapitalbehov 2020 2019

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 20,6 165,0

Marknadsrisker 1 823,5 1 869,8

Övrig risk1 449,7 525,3

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 293,8 2 560,1

1)  Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kommuninvests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserad för att möta såväl aktuella 
samt kommande regelkrav. För mer information om Koncer-
nens interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 
46-47, för informaton om kapitalmål se tabell. 

Totalt kapitalbaskrav 2020 2019

Kapitalkrav enligt Pelare 1 191,7 8,0% 465,3 8,0%

Buffertkrav enligt Pelare 1 59,9 2,5% 263,6 4,5%

Kapitalbehov enligt Pelare 2 2 293,8 95,7% 2 560,1 44,0%

Buffertkrav enligt Pelare 2 1 070,4 44,7% – –

Totalt bedömt kapitalbaskrav 3 615,8 150,9 3 289,0 56,5%

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom-
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013  
om tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommuninvests hemsida.

Kapitalmål Koncernen
Koncernens kapitalmål 2020 uppgår till 7 700 (6 499) mnkr, 
vilket motsvarar Bolagets kapitalmål plus en styrelsebuffert  
på 1 200 (900) mnkr. I relation till Koncernens kapitalbas,  
som uppgår till 8 565,4 mnkr, uppfylls kapitalmålet med god 
marginal.

Kapitalmål Koncernen, mnkr 2020 2019

Kapitalmål Bolaget 6 500 5 599 

Styrelsebuffert 1 200 900 

Kapitalmål 7 700 6 499

Bruttosoliditet Koncernen
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan  
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och 
åtaganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditets- 
reserven är exponeringen det redovisade värdet. För derivat-
tillgångar beräknas exponeringen genom att summera expone-
ringarna i enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till 
denna exponering läggs den möjliga framtida exponeringen 
beräknad enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) 
som är fastställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åta-
ganden utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. 
Exponeringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att 
åtagandet kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör 
detta utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalda lån.

2020 2019

Balansomslutning 527 378,2 471 321,3

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –225,4 -183,2

Justering för derivatinstrument –11 717,2 -2 603,7

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransktioner – 28,4

Tillkommer åtaganden utanför balansräkningen 1 107,2 1 297,7

Total exponering 516 542,8 469 860,5
Primärkapital, beräknad med övergångs- 
regler, se avsnitt kapitaltäckning 8 565,4 7 456,1
Bruttosoliditet 1,66% 1,59 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidan 47.

Omvärldsbevakning  
Utfasning referensräntor
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest i
dagsläget är Stibor 3m och USD Libor 3m. Till följd av att Euro
har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så kommer
även Euribor och dess potentiella ersättare att få en ökande
betydelse.

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referensrän-
tan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, den 
s.k. Benchmarkförordningen. Anpassning av Stibor för att 
efterleva Benchmarkförordningen fortlöper och en ansökan om 
tillstånd ska skickas till Finansinspektionen senast den 31 
december 2021.

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat  
sent i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, 
på initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med 
uppdraget att under fjärde kvartalet 2019 lämna en rekommen-
dation om referensräntor som kan utgöra komplement och/eller 
alternativ till Stibor. Detta arbete har dock tagit längre tid än
planerat och Bankföreningen publicerade sina slutgiltiga
rekommendationer den 15:e maj 2020.
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I och med publiceringen togs utvecklingsarbetet över av
Sveriges Riksbank för att ta fram ett slutgiltigt ramverk och
referensränta som kan fungera som alternativ referensränta för
finansiella kontrakt i SEK. I januari 2021 kommer Riksbanken
att inleda en testperiod då en preliminär transaktionsbaserad
referensränta på den kortaste löptiden (over-night, O/N)
kommer publiceras. Den 27e januari publicerade Riksbanken
att den nya räntan kommer heta SWESTR. Likt Bank of England
och Federal Reserve kommer Riksbanken att publicera histo-
riska genomsnitt baserat på de dagliga noteringarna. Utveck-
lingen av SWESTR har föranletts av en remissrunda. Det är dock
fortsatt oklart om den nya referensräntan är tänkt att ersätta
eller existera vid sidan av Stibor.

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve en
kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) i
syfte att bestämma en referensränta som kan ersätta Libor i
USD. I juni 2017 valdes Secured Overnight Financing Rate
(SOFR), en ränta som är helt baserad på faktiska transaktioner
i repomarknaden. SOFR har publicerats sedan början av april
2018 och en marknad för swappar och futures har redan
etablerats. Även obligationer kopplade till SOFR har emitterats
sedan 2018.

Den 30 november 2020 annonserade ICE Benchmark
Administration (IBA, administratör av USD Libor) att publice-
ring av Libor i GBP, EUR, CHF och JPY sannolikt kommer upp-
höra enligt plan, den 31 december 2021. För USD förväntas 
dock endast Libor på löptiden 1 vecka och 2 månader upphöra 
vid utgången av 2021, och att de övriga löptiderna (overnight, 
1m, 3m, 6m & 12m) kan komma att fortsatt publiceras så sent 
som juni 2023. IBA avråder dock från att ingå i nya Libor-avtal 
efter utgången av 2021. En spaningsgrupp har av Bolaget till-
satts med representanter från relevanta funktioner som följer
utvecklingen inom området och utvärderar vilka åtgärder som
måste genomföras i verksamheten. Under 2020 har ett separat
projekt startats för implementationen av instrument kopplade
till den nya referensräntan SOFR inför upphörandet av USD
Libor. Arbetet i spaningsgruppen fortlöper parallellt med pro-
jektet för att identifiera andra förändringsbehov. Bolaget för-
väntas vara fullt anpassat för en migrering från Libor till SOFR
under första halvan av 2021.

Brexit
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet
enades parterna dock om en övergångsperiod till och med den
31 december 2020 som innebar att befintliga regler skulle
fortsätta gälla medan nya avtal förhandlas. Därmed flyttades
risken för ett avtalslöst utträde framåt i tiden.

För Kommuninvest bestod denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte skulle kunna agera som derivatmotparter
vid ett avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre
koncentrationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner.
Trots att ett avtal kunde tecknas sent under 2020 så kvarstår
oklarheter gällande finanssektorn.

Denna risk har hanterats genom att godkänna nya enheter
inom EU och med dessa förhandlat nya avtal. Förberedelser för
ett avtalslöst utträde gjordes under 2020 då nya avtal upprätta-
des med nio av Bolagets prioriterade motparter. Förhandlingar
med övriga motparter kommer fortlöpa under 2021. Sveriges
regering har beslutat att förlängda övergångsreglerna till och

med utgången av 2021 för företag från tredjeländer som bedri-
ver värdepappersrörelse, vissa motparter har valt att tillämpa
dessa regler. En annan risk för Kommuninvest har varit att inte
längre kunna säkra derivat som omfattas av clearingskyldighet
under EMIR, eftersom Bolaget använder brittiska London
Clearing House Limited (LCH). I syfte att förhindra risken för
avbrott har den Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten (Esma) beslutat att LCH ska tillåtas tillhandahålla sina
tjänster som clearinghus inom EU, även efter ett avtalslöst
Brexit, under en övergångsperiod som sträcker sig till och med
den 30 juni 2022. Denna risk har hanterats genom att god-
känna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i
Tyskland.

Kommuninvests bedömning är att Storbritanniens utträde
ur EU inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Kom-
muninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav,
kapitalbas eller stora exponeringar. 

Not 2 forts. 

Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2020 2019

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 1 741,9 1 198,9

varav utlåning 1 671,2 1 102,6

varav räntebärande värdepapper 70,7 96,3

Övriga ränteintäkter 1,2 24,6

Summa 1 743,1 1 223,5
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 1 197,1 692,6

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden –973,0 –241,0

varav skulder till kreditinstitut –26,3 –2,7

varav emitterade värdepapper –942,0 –230,4

varav utlåning, negativ utlåningsränta –4,7 –7,9

Övriga rörelsekostnader –72,7 –171,5

Summa –1 045,7 –412,5
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –1 110,4 –1 149,4

Summa räntenetto 697,4 811,0

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga det land där Koncernens bolag har sitt säte,  Sverige. 
I denna not redovisas intäkter som positivt och kost- nader som 
negativt. För mer information om periodens räntenetto se 
Kommentarer till resultaträkningen på sidan 52.

Kommun invest Ekonomisk förening
Räntekostnader 2020 2019

Skulder till kreditinstitut 0,0 –0,1

Räntekostnader Förlagslån –13,8 –16,3

Övriga – –

Summa –13,8 –16,4
Summa räntenetto –13,8 –16,4
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Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2020 2019

Betalningsförmedlingsprovisioner 8,4 7,4

Värdepappersprovisioner 3,2 3,6

Övriga provisioner 1,1 0,3

Summa 12,7 11,3

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2020 2019

Realiserat resultat –1,7 –7,1

varav räntebärande värdepapper – –

varav andra finansiella instrument –1,7 –7,1

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –245,3 –193,9

Valutakursförändringar –0,7 –0,5

Summa –247,7 –201,5

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är hän- 
förliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per  
värderingskategori 2020 2019

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 210,6 –519,6

varav obligatorisk –7,3 –344,9

varav verkligt värde option 217,9 –174,7

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 0,1 3,3

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen –461,2 358,4

varav handel –68,4 3 872,8

varav verkligt värde option –392,8 –3 514,4

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde 648,8 –790,8

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde, portfölj –34,8 0,7

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken i 
säkring av verkligt värde –645,1 747,7

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken i
säkring av verkligt värde, portfölj 34,6 –0,7

Valutakursförändringar –0,7 –0,5

Summa –247,7 –201,5

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som 
redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 0,2 (3,3) mnkr. I beloppet ingår 
en ränteskillnadsersättning om 0,2 (3,3) mnkr, vilket avser  
förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. 

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2020 2019

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – 0,1

Intäkter från avtal med kunder 8,2 6,6

Övriga rörelseintäkter 2,7 2,3

Summa 10,9 9,0

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar 
i Kommun invest Ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella posi-
tioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken 
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i 
Kommun invest Ekonomisk förening och alla kunder verkar 
på samma geografiska marknad, Sverige. Samtliga avtal 
behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till åtkomst till en 
tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid under perio-
den som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker sig över ett 
kalenderår och faktureras normalt inom det räkenskapsåret. 
Det sker ingen justering av betydande finansieringskomponent 
då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till tjänst sker 
inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom räkenskaps-
året i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. Avtalens 
transaktionspris är fast och utan justeringar för rörliga ersätt-
ningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal eller 
andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs  utifrån 
Kommun invests prislista och utgår från kundkoncernens 
externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans är 
aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under 
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga 
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.  
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
 betalas av kund.

Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
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Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2020 2019

Personalkostnader

Löner och arvoden 76 591 77 339

Sociala avgifter 41 517 41 733

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 23 235 24 131

 varav pensionskostnader 14 713 13 907

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 569 3 695

Inhyrd personal 7 461 3 164

Utbildningskostnader 2 698 3 946

Övriga personalkostnader 2 721 3 473

Summa personalkostnader 130 988 129 655

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 1 616 5 567

IT-kostnader 24 489 20 437

Konsultarvoden 28 239 22 953

Ratingkostnader 3 009 1 781

Marknadsdata 9 344 9 484

Hyror och andra lokalkostnader –418 695

Fastighetskostnader 1 777 1 342

Årsredovisnings- och delårsrapport 953 1 077

Resolutionsavgift 20 879 27 434

Övriga kostnader 27 561 26 444

Summa övriga allmänna administrationskostnader 117 449 117 214
Summa 248 439 246 869

Kommun invest Ekonomisk förening
2020 2019

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 651 2 555

Övriga kostnader 11 884 16 233 

Summa 14 535 18 788 

Lönepolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en lönepolicy av vilken framgår att Kommuninvest
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har hel-
ler utgått till anställda inom Kommuninvest för år 2020. Inga
engångsersättningar i samband med nyanställningar har bevil-
jats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter, verkstäl-
lande direktör eller andra ledande befattningshavare. Inga
enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 1 miljon
EUR eller mer per räkenskapsår.

Anges i tkr 2020 2019

Ellen Bramness Arvidsson 585 550

Kurt Eliasson 321 300

Lars Heikensten 321 300

Johan Törngren, avgick april 2020 88 300

Catrina Ingelstam, nyvald 2020 234 –

Erik Langby 321 300

Anna von Knorring, avgick oktober 2020 239 300

Kristina Sundin Jonsson 321 300

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant – –

Kristin Ekblad, arbetstagarepresentant,  
nyvald mars 2020 – –

Summa 2 430 2 350

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen.
För år 2020 erhöll verkställande direktör 3 443 (3 114) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 087 (971) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp mot-
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2020 erhöll vice verkställande direktör 2 181 
(2 119) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.  
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
699 (679) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning 
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är  
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat 
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under  
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt  
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsled-
ningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2020 uppgick till 6 508 (7 589) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. Enligt den 
arbetsordning för styrelsen som fastställdes under år 2020 
ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs en oberoende 
granskning av Bolagets lönepolicy och ersättningssystem; att 
bereda styrelsens beslut om dels ersättning till den verkstäl-
lande ledningen, dels ersättning till anställda som har det över-
gripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner; 
samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av Bolagets 
lönepolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest Ekonomisk förening 
Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav 6 (7) 
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 8 (7) kvinnor. Vid års-
stämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest  
Ekonomisk förening. Vid stämman lämnade 1 (5) ledamot och 
1 (4) suppleant styrelsen. Den tidigare suppleanten valdes in 
som ordinarie ledamot och en ny suppleant valdes in. För mer 
information om styrelsens sammansättning, se sidan 33.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för fören-
ingsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 308 (301) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 205 (201) tkr. Två av styrelsens ledamöter 
utgör, tillsammans med ordförande och vice ordförande, För-
eningens arbetsutskott och erhåller därför ett årligt fast arvode 
om 114 (111) tkr. Beloppen gäller årligen och inga rörliga ersätt- 
ningar utgår. Övriga ordinarie ledamöter, 15 stycken, erhåller 
ett fast arvode om 8,2 (8,0) tkr samt rörligt arvode om 4,8 (4,7) 
tkr per sammanträde. Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt 
arvode om 4,8 (4,7) tkr per sammanträde. För telefonmöte arv-
oderas samtliga ledamöter med 2,4 (2,4) tkr i rörlig ersättning.

85Kommuninvest Ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2020

FINANSIELLA RAPPORTER



Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
Ekonomisk förening, anges i tkr1 2020 2019

Anders Johansson 26,2 23,5

Anna-Britta Åkerlind 39,2 43,2

Ann-Marie Johansson 31,1 32,7

Bo Rudolfsson 43,9 43,2

Britta Flinkfeldt 53,5 45,4

Camilla Egberth, avgick april 2019 – 4,6

Carina Sándor, avgick april 2020 9,4 31,4

Catharina Fredriksson 31,0 28,2

Catharina Winberg 45,4 37,4

Christina Johansson 35,8 37,4

Daniel Edström, avgick april 2019 – 9,2

Elizabeth Peltola 38,3 14,1

Ewa-May Karlsson 112,8 110,5

Fredrik Larsson 41,5 31,5

Gertowe Thörnros, avgick april 2019 – 9,2

Göran Färm 305,8 299,4

Hans Lindberg 31,1 28,0

Jeanette Wäppling 43,0 32,9

Jonas Ransgård 43,9 26,7

Kenneth Handberg 24,8 10,5

Lill Jansson, nyvald april 2020 33,6 –

Lilly Bäcklund 43,9 36,0

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
Ekonomisk förening, anges i tkr1 2020 2019

Linda Frohm 203,9 199,6

Margreth Johnsson, avgick april 2019 – 30,4

Maria Alfredsson, avgick april 2019 – 6,8

Maria Fälth 2,4 18,8

Maria Liljedahl 43,9 43,4

Martin Kirchberg 35,9 32,9

Mohamad Hassan 36,9 32,8

Niclas Nilsson 43,9 40,7

Niklas Karlsson, avgick april 2019 – 6,8

Peter Hemlin 31,1 28,1

Peter Kärnström 35,8 37,4

Pierre Sjöström 112,8 89,1

Roger Persson, avgick april 2019 – 9,2

Roland Åkesson, avgick april 2019 – 11,4

Teddy Nilsson 26,2 37,6

Therese Borg, avgick april 2019 – 2,2

Ulf Olsson 31,0 37,4

Örjan Mossberg 43,9 45,4

Summa 1 681,3 1 644,3

1)  Beloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är 
 jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt 
Ersättning till styrelsen i Kommun invest Ekonomisk förening.

Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2020, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 430 – – 2 430

Verkställande direktör 3 443 116 1 087 4 646

Vice verkställande direktör 2 181 – 699 2 880

Övriga i bolagsledningen 6 508 4 2 204 8 716

Övriga tjänstemän 59 930 60 10 723 70 713

Summa 74 492 180 14 713 89 385

2019, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 350 – – 2 350

Verkställande direktör 3 114 90 971 4 175

Vice verkställande direktör 2 119 – 679 2 798

Övriga i bolagsledningen 5 845 17 1 727 7 589

Övriga tjänstemän 61 881 – 10 530 72 411

Summa 75 309 107 13 907 89 323

Koncern
Medelantalet anställda 2020 2019

Medelantalet anställda under året 103 101

varav kvinnor 39 42

Det finns inga anställda i Föreningen.

Revisionsuppdrag 
Vid 2020 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill
slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisionsbolag. Med
revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Kom-
muninvest i Sverige AB:s revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk-
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel granskning
som utmynnar i rapport eller intyg som är avsett även för
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.
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Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2020 2019

Revisionsuppdrag 1 530 780

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 659 970

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 140 481

Kommun invest Ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2020 2019

Revisionsuppdrag 193 47

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 63 433

Leasing
Den 1 januari 2020 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. I RFR 2 finns valet att, i juridisk 
person, inte tillämpa IFRS 16 utan istället tillämpa reglerna  
för redovisning av leasing som finns i RFR 2. Bolaget har valt 
möjligheten i RFR2 att inte tillämpa IFRS 16. 

I tabellerna nedan framgår framtida leasingavgifter enligt 
RFR 2 samt periodens leasingkostnader för 2020. Omfatt-
ningen av leasingaktiviteter är oförändrad mot tidigare år. 
Ingen uppdelning har gjorts utifrån villkoren i leasingavtalen 
då leasingaktiviteten är en så pass immateriell del av Kommun-
invests verksamhet. Huvuddelen av kostnaderna hänförs till 
Bolagets hyra av kontorslokaler från dotterbolaget Kommun-
invest Fastighets AB. 

Framtida leasingavgifter

Inom 1 år 1,5

Mellan 1 och 5 år 1,4

Summa 2,9

Periodens leasingkostnader 2020 2019

Räntekostnader leasingskulder  0,0    0,0

Avskrivningar  0,4    0,4

varav inventarier  0,1    0,1

varav byggnader  0,3    0,3

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde  1,9    1,7

Övriga leasingkostnader  0,1    0,1

Summa  2,4    2,2

Nyttjanderätt 2020 2019

Inventarier 0,0 0,2

Byggnader och mark 0,5 0,5

Summa 0,5 0,7

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2020 2019

Försäkringskostnader 1,8 1,4

Kommunikation och information 4,4 6,5

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0

Summa 6,2 7,9

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2020 2019

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker –0,7 0,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,3 1,6

Utlåning till kreditinstitut 0,2 0,2

Utlåning 11,9 10,7

Obligationer och räntebärande värdepapper – –

Poster utanför balansräkningen 0,0 0,1

Summa 11,1 12,6

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade  
kredit förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade 
kreditförluster. År 2020 uppgår kreditförluster till ett positivt
belopp, främst till följd av förändringar i den modell Bolaget
använder för att beräkna förväntade kreditförluster. För infor-
mation om beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av 
kreditförluster se not 2.
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Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2020 2019

Aktuell skattekostnad 0,0 3,0

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader –0,1 –0,1

Justering av skatt hänförlig till tidigare år –2,2 0,0

Totalt redovisad skattekostnad –2,3 2,9

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019 

Resultat före skatt – 199,4 – 356,7

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 42,7 21,4% 76,3

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,2% –42,3 –21,3% –76,1

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat – – – –

Ej avdragsgilla kostnader –0,2% –0,4 0,7% 2,7

Skatt hänförlig till tidigare år –1,1% –2,2 0,0% 0,0

Redovisad effektiv skatt –1,1% –2,3 0,8% 2,9

Kommun invest Ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2020 2019

Årets skattekostnad 0,0 3,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 2,2 0,0

Totalt redovisad skattekostnad 2,2 3,0

Avstämning av effektiv skatt  2020  2019

Resultat före skatt – 197,5 – 358,4

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 42,3 21,4% 76,7

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,4% –42,3 –21,2% –76,1

Ej avdragsgilla kostnader 0,0% 0,1 0,7% 2,3

Skatt hänförlig till tidigare år 1,1% 2,2 0,0% 0,0

Redovisad effektiv skatt 1,1% 2,2 0,8% 3,0
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Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest Ekonomisk förening föreslår att: 2020

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 205,0 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 2,0 % insatsränta på insatskapitalet 143,7

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2020 54,1

Balanseras i ny räkning 7,2

Summa disponerat 205,0

För mer information se sidan 29.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4 13 511,2 1 389,2 14 900,4 14 900,9

– utländska stater – – – – – 2 785,9 2 785,9 2 785,9

Summa 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4 13 511,2 4 175,1 17 686,3 17 686,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 6,0 87,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –0,6 –

Summa 5,4 87,0
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest Ekonomisk förening
2020 2019

Utlåning i svensk valuta 22,6 11,9

Summa 22,6 11,9

Not 14 Utlåning

Koncernen
2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 155 571,9 49 169,4 204 741,2 205 327,2 120 642,9 63 335,4 183 978,3 184 100,0

– bostadsföretag med kommunal borgen 115 177,3 38 232,3 153 409,7 153 689,1 98 309,6 46 628,6 144 938,2 144 938,9

– övriga företag med kommunal borgen 64 990,5 22 647,4 87 637,9 87 700,8 52 075,3 27 226,3 79 301,6 79 227,2

Summa 335 739,7 110 049,0 445 788,8 446 717,1 271 027,8 137 190,3 408 218,1 408 266,1

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – – – –

– övriga svenska emittenter 3 013,7 1 215,4 4 229,1 4 224,4

– övriga utländska emittenter 5 023,1 4 570,6 9 593,7 9 591,9 – 7 722,6 7 722,6 7 722,6

Summa 8 036,8 5 786,0 13 822,8 13 816,3 – 7 722,6 7 722,6 7 722,6

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 185,1 111,6

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden 0,0 –0,8

Summa 185,1 110,8
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest Ekonomisk förening
2020 2019

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 8 200,0 82 000 000 7 100,0 70 999 720

Summa 8 200,0 82 000 000 7 100,0 70 999 720

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvests utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun-
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och 
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings och 
utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast-
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och 
säkring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och 
säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktions-
baserade säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning-
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga  
ben samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring  
av ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkrings- 
instrument används ränteswappar med villkor som överens-
stämmer med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive ut-
låning ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera 
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar 
är att minska risken för förändringar gällande upp-lånings- 
eller utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av föränd-
ringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna 
benchmarkränterisk som den riskkomponent som säkras inom 
upp- respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten 
av en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten. 

Säkring av ränte- och valutarisk 
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera 
derivat. Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska 
risken för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat 
av förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. 
Kommuninvest identifierar denna benchmarkränte- och valuta-
risk som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupp-
låning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en 
eller flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK- 
flöden. Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallo-
dag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt 
belopp som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras  
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings-
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en 
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings-
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres-
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela-
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 

Säkringsredovisning och osäkerhet till följd  
av referensräntereformen
Reformen av nya referensräntor har en immateriell effekt på 
Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har 
mycket få säkringar kopplade till osäkerhet i utländsk IBOR. 

Kommuninvest har tre säkringsrelationer kopplade till 
LIBOR 3 m som sträcker sig bortom utgången av 2021, nominellt 
belopp uppgår till 2 mdkr. Kommuninvest har beslutat  
att inte ingå några nya sådana säkringsrelationer. 

Kommuninvest ingår säkringsredovisning kopplat till  
Stibor 3 m, där nominellt belopp uppgår till knappt 300 mdkr. 
Det är i dagsläget inte fastställt hur Stibor kommer att påverkas 
av referensräntereformen. 
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar i verkligt  
värde som används  

för redovisning av 
säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 55 154,3 308 455,7 85 233,2 448 843,2 389 706,11 566,7 1 220,8 –454,5 –453,3 702,5 –777,0

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj – 10 330,0 5 925,0 16 255,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –34,8 0,7

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 776,3 1 581,5 – 2 357,8 3 370,8 169,4 396,0 –59,1 – –52,7 –13,8

Summa 55 930,6 320 367,2 91 158,2 467 456,0 393 226,91 736,1 1 616,8 –513,6 –453,3 615,0 –790,1
Genomsnittlig ränta 0,15% 0,13% 0,25%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 101 908,2 135 218,9 1 882,4 239 009,5 258 182,7 0,1 23,9 –194,5 –330,7

Valutarelaterade 99 729,8 101 919,1 150,9 201 799,8 174 702,5 1 342,1 10 256,5 –18 020,6 –2 347,1

Övriga 6 779,1 – – 6 779,1 6 481,8 351,0 69,8 –249,0 –353,4

Summa 208 417,1 237 138,0 2 033,3 447 588,4 439 367,0 1 693,2 10 350,2 –18 464,1 –3 031,2

Totalt 264 347,7 557 505,2 93 191,5 915 044,4 832 593,91 2 429,3 11 967,0 –18 977,7 –3 484,5

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar
Skulder 

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 145 286,9 116 060,4 1 895,5 869,5 1 026,0 213,0

Placering i en säkring av 
ränterisk 7 389,9 – 8,8 – 8,8 –

Upplåning i en säkring av 
ränterisk 299 897,0 258 602,4 2 397,7 657,3 –1 740,4 512,61

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk 2 468,0 3 252,2 92,8 153,4 60,6 22,11

Säkrad post, portfölj 16 255,0 150,0 33,9 –0,7 34,6 –0,7

Summa 168 931,8 116 210,4 1 938,2 868,8 302 365,0 261 854,6 2 490,5 810,7 –610,4 747,0

1) Uppgift är korrigerad och stämmer inte med årsredovisningen 2019.

Total säkringsineffektivitet 2020 2019

Säkring av ränterisk

Derivat 702,5 –777,0

Upplåning –1 740,4 512,61

Utlåning 1 026,0 213,0

Placering 8,8 –

Portfölj –0,2 0,0

Summa –3,3 –51,4
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –52,7 –13,8

Upplåning 60,6 22,11

Summa 7,9 8,3

1) Uppgift är korrigerad och stämmer inte med årsredovisningen 2019.

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2020 2019

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 44,1 34,0

Årets investeringar 10,3 10,1

Avyttringar och utrangeringar –2,3 –

Utgående anskaffningsvärde 52,1 44,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –22,7 –18,3

Årets avskrivningar –0,7 –4,4

Avyttringar och utrangeringar 2,0 –

Utgående avskrivningar -21,4 –22,7
Planenligt restvärde vid periodens slut 30,7 21,4

Kommun invests immateriella tillgångar består av affärssystem. 
Posten avyttringar och utrangeringar avser nedskrivning av en 
applikation i KI Finans. 

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2020 2019

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 28,4 24,2

Årets investeringar 2,0 4,5

Avyttringar och utrangeringar – –0,6

Nyttjanderätt leasing 0,0 0,3

Utgående anskaffningsvärde 30,4 28,4

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –21,0 –19,0

Årets avskrivningar –2,4 –2,4

Avyttringar och utrangeringar – 0,5

Nyttjanderätt leasing 0,0 –0,1

Utgående avskrivningar –23,4 –21,0
Planenligt restvärde vid periodens slut 7,0 7,4

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 52,8 51,9

Årets investeringar – –

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing – 0,9

Utgående anskaffningsvärde 52,8 52,8

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –23,4 –22,1

Årets avskrivningar –1,3 –1,0

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing –0,4 –0,3

Utgående avskrivningar –25,1 –23,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 27,7 29,4

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 42,4 42,4

varav mark (i Sverige) 15,4 15,4

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterföretag

Kommun invest Ekonomisk förening
2020 2019

Årets koncernbidrag 225,9 393,5

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga fordringar 51,0 1 003,5

Summa 276,9 1 397,0

Övriga fordringar avser medlemsinsatser under år 2019, som 
för Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte 
överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2020 2019

Ställd marginalsäkerhet 16 460,3 2 807,6

Övriga tillgångar 11,8 18,9

Summa 16 472,1 2 826,5

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per  
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka 
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen.

Not 22 Övriga skulder

Koncernen
2020 2019

Erhållen marginalsäkerhet 94,3 7 981,4

Övriga skulder 12,2 24,0

Leasingskuld 0,3 0,8

Summa 106,8 8 006,2

Kommun invest började erhålla säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas  
per motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30.  
Under 2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter  
för derivat som ej har clearats hos central motpart för clearing  
för vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till 
fullo i balansräkningen.

Kommun invest Ekonomisk förening
2020 2019

Övriga skulder 0,4 0,3

Skatteskulder 0,7 4,4

Leverantörsskulder 0,7 1,4

Summa 1,8 6,1

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2020 2019

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,0 0,1

Summa 0,0 0,1

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kredit för-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.
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Not 24 Efterställda skulder

Kommun invest Ekonomisk förening
Redovisat värde

Valuta Nominellt Räntesats Förfallodag 2020 2019

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 – 1 000,1

Summa 1 000,0 – 1 000,1

Under räkenskapsår 2020 återbetalades Förlagslånet till Föreningens medlemmar i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Not 25 Eget kapital

Kommun invest Ekonomisk förening
Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) har i koncer-
nen klassificerat andelskapital om 8 151,5 (7 000,0) mnkr som 
eget kapital, varav 697,2 (23,6) mnkr avser överinsats, dvs. den 
del av kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stad-
gemässigt högsta nivån. 

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska få ut 
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatska-
pital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem 
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader 
efter avgången.

Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära 
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske sex 
månader efter utgången av det år då uppsägningen sker. 

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån Föreningens 
behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för avgången  
uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråk-
tagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det  
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt  
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något 
väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssitua-
tionen i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag 
eller medföra liknande brist. Under år 2020 har - (-) mnkr i 
överinsats återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen rätt att avräkna det 
belopp som erfordras med förfallna motfordringar från  
Föreningen respektive fordringar från Föreningens företag. 

Not 26 Eget kapital

Koncernen

Mnkr Andelskapital Reserver1
Balanserad

vinst eller förlust
Totalt eget

kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7
Totalresultat
Årets resultat 201,7 201,7

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,3 192,4 201,7

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –355,4 –355,4

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 317,6 317,6

Insatser från befintliga medlemmar 833,9 833,9

Utgående eget kapital 2020-12-31 8151,5 30,4 810,6 8 992,5

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen 
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital. 
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Not 27  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2020 2019

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 334,6 2 297,1

– statligt relaterade värdepapper 8 220,6 3 448,4

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 5,3 5,3

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper 2 502,2 –

Summa ställda säkerheter 11 062,7 5 750,8

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 1 859,1 1 618,8

Utställda lånelöften 355,3 976,5

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 2,0 (5,8) mnkr. Värdepapper deponerade hos Riks-
banken är ett krav då Kommun invest är medlem i Riks bankens 
system för överföring av kontoförda pengar, RIX, och är en för-
utsättning för kortfristig likviditetshantering via RIX. 

Not 28 Närståenderelationer

Kommun invest Ekonomisk förening har under år 2020 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige AB. 

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest i Sverige AB 2020 – 1 515 – 276 890 269

2019 40 1 109 – 1 396 952 –

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern bidrag 
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras 

av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av 
nytt aktiekapital.
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Not 29 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2020
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,2 – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 25 198,4 – – 2 836,8 – 28 035,2 28 036,4

Utlåning till kreditinstitut 1 699,9 – – - – 1 699,9 1 669,6

Utlåning 335 739,7 – – 110 049,0 – 445 788,7 446 717,1

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 33,9 – –  – – 33,9 33,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 8 036,8 – – 5 786,1 – 13 822,9 13 816,4

Derivat – – 1 693,2 – 736,2 2 429,4 2 429,4

Övriga tillgångar 16 461,7 – – – – 16 461,7 16 464,2

Summa 406 101,6 – 1 693,2 118 671,9 736,2 527 202,9 528 098,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 379,7 – – 567,3 – 947,0 947,0

Emitterade värdepapper1 349 899,6 – – 148 406,3 – 498 305,9 499 820,2

Derivat – 18 464,0 – – 513,6 18 977,6 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring – – – – – – –

Övriga skulder 103,5 – – – – 103,5 103,5

Summa 350 382,8 18 464,0 – 148 973,6 513,6 518 334,0 519 848,3

2019
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,2 – – 4 175,1 – 17 686,3 17 686,8

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Utlåning 271 027,8 – – 137 190,3 – 408 218,1 408 266,1

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – – – 7 722,6 – 7 722,6 7 722,6

Derivat – – 10 350,2 – 1 616,8 11 967,0 11 967,0

Övriga tillgångar 2 823,4 – – – – 2 823,4 2 823,4

Summa 310 109,2 – 10 350,2 149 088,0 1 616,8 471 164,2 471 212,7

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 3 435,3 – – 592,4 – 4 027,7 4 027,7

Emitterade värdepapper1 285 715,8 – – 161 047,2 – 446 763,0 448 022,5

Derivat – 3 031,2 – – 453,3 3 484,5 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 0,7 – – – – 0,7 0,7

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 196,4

Övriga skulder 8 002,1 – – – – 8 002,1 8 002,1

Summa 298 154,0 3 031,2 – 161 639,6 453,3 463 278,1 464 733,9

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 496 443,1 (451 880,3) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitte-
rade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp lupet 
anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde- 
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde.
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Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument upp-
delas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.

Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbar marknadsdata, 
med betydande inslag av egna och externa uppskatt-
ningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld-
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av 
skuldportföljen, likviditetsreserven samt all utlåning och deri-
vat som inte handlas på en aktiv marknad med noterade priser, 
används accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för 
att bestämma verkligt värde baserat på observerbar marknads-
information enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instru-
ment i Kommun invests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras däri-
genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap-
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta 
innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt 
värde lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi-
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade 
framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till 
swapräntan justerad för aktuella upplåningsmarginaler för 
upplåningens struktur och marknad genom att använda sekun-
därmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommun invest eller liknande emittenter. För upplåningar 
i andra valutor än SEK, EUR och USD sätts aktuell upplånings-
marginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valuta-
basisspreaden mellan aktuell valuta och USD. Marknadspriser 
som används för värderingen är midpriser. Upplåning där han-
del bedöms ske på en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. Upp-
låningar som värderas till noterade priser som inte bedöms 
handlas på en aktiv marknad, klassificeras i nivå 2. Även upp-
låningar som värderas baserat på diskonterade framtida kassa-
flöden klassificeras i nivå 2, förutom de upplåningar där för-
väntade framtida kassaflöden beror på betydande icke- 
observerbar marknadsdata, vilka klassificeras i nivå 3. 

Medlemmarnas borgensförbindelse påverkar värderingen 
av upplåningen genom att borgensförbindelsen beaktas av 
marknadsaktörer och därigenom påverkar noterade marknads-
priser och aktuella upplåningsmarginaler.

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA- kontrakt kopplade till 
IMM- dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en  
diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i  
nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transak-
tionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i 
nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskon-
teringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknads-
värdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA -avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA -avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests deri-
vatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kre-
ditvärdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida-
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –191 (–267) 
mnkr. En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till 
swap räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt 
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +224 
(+253) mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upp-
låningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive 
nedåt med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med 

Not 29 forts. 
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+/– 33 (+/– 14) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan 
uppåt  respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument 
som värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatföränd-
ring med +/– 18 (+/– 14) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2020-12-31 (jämförelse-
talen avser 2019-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skul-
derna till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett 
inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller 
utlåningar, som alltid sker på initiativ av investerare respektive 
kunder, vilka leder till att marknadsvärden realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider 
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att 
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs 
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till 
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar 
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av 
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet av 
en interbankränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upplå-
ning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den förvän-
tade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror på 
ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej observerbar 
indata som uppkommer kan därför hänföras till hur indatan 
påverkar den uppskattade återstående löptiden på kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 1,3 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,7 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet +0,7 till –3,9 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest Ekonomisk förening 
 lämnar anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. 

En förändring av Kommun invests egen kreditrisk anses 
endast uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större 
nedgradering av Bolagets rating, eller en betydande förändring 
av medlemmarnas borgensförbindelse som skulle minska med-
lemmarnas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga 
sådana händelser eller förändringar har inträffat varför samt-
liga  variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna 
värde förändringar på skulder anses bero på generella föränd-
ringar i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och inte 
från förändring i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun  invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit-
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten-
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
härröra från förändrad kreditrisk. 

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommuninvest infört SOFR-diskontering 
av clearade ränteswappar i USD. Efter att clearingshuset LCH 
har bytt till dessa räntor anses SOFR-diskontering bättre 
avspegla verkligt värde. Förändringen påverkar det totala vär-
det av derivatportföljen med +0,1 mnkr per 31 december 2020. 
Inga förändringar av värderingsmodeller har föranletts av kri-
sen kopplad till coronaviruset.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo-
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderings-
processen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk 
och Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende 
 kontroll av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata 
som används vid värderingen.

Not 29 forts. 

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 2 836,8 – 2 836,8

Utlåning – 110 049,0 – 110 049,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 632,3 3 153,7 – 5 786,0

Derivat – 1 944,3 485,0 2 429,3

Summa 2 632,3 117 983,8 485,0 121 101,1

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 567,3 – 567,3

Emitterade värdepapper 122 672,4 18 069,4 7 664,5 148 406,3

Derivat – 18 587,7 389,9 18 977,6

Summa 122 672,4 37 224,4 8 054,4 167 951,2
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2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 667,6 1 507,5 – 4 175,1

Utlåning – 137 190,3 – 137 190,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 065,2 2 657,4 – 7 722,6

Derivat – 11 782,2 184,8 11 967,0

Summa 7 732,8 153 137,4 184,8 161 055,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 592,4 – 592,4

Emitterade värdepapper 101 897,5 52 418,2 6 731,5 161 047,2

Derivat – 2 995,5 489,0 3 484,5

Summa 101 897,5 56 006,1 7 220,5 165 124,1

Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2020-12-31

Redovisat värde
2019-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 585,2 –

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 8 284,9 35 348,8

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras standard-
avvikelse för obligationspriser samt specifikt antal exekverbara 
prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 2020-12-31 
 respektive 2019-12-31 för föregående period. 

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – 18 931,2 – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 25 199,7 – 25 199,7 25 198,4

Utlåning till kreditinstitut – 1 699,9 – 1 699,9 1 699,9

Utlåning – 336 668,0 – 336 668,0 335 739,7

Värdeförändring på räntesäkrade poster i 
portföljsäkring – 33,9 – 33,9 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 673,0 4 357,3 – 8 030,3 8 036,8

Övriga tillgångar – 16 461,7 – 16 461,7 16 461,7

Summa 3 673,0 403 351,7 – 407 024,7 406 101,6
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 – 379,7 379,9

Emitterade värdepapper – 351 413,9 – 351 413,9 349 899,6

Värdeförändring på räntesäkrade poster i 
portföljsäkring – – – – –

Övriga skulder – 103,5 – 103,5 103,5

Summa – 351 897,1 – 351 897,1 350 383,0
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Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – 811,1 – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 13 511,7 – 13 511,7 13 511,2

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – 21 935,7 21 935,7

Utlåning – 271 075,8 – 271 075,8 271 027,8

Övriga tillgångar – 2 823,4 – 2 823,4 2 823,4

Summa – 310 157,7 – 310 157,7 310 109,2
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 – 3 435,3 3 435,3

Emitterade värdepapper – 286 975,3 – 286 975,3 285 715,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i 
portföljsäkring – 0,7 – 0,7 0,7

Efterställda skulder – 1 196,4 – 1 196,4 1 000,1

Övriga skulder – 8 002,1 – 8 002,1 8 002,1

Summa – 299 609,9 – 299 609,9 298 154,0

Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats 
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2020-01-01 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) 300,3 99,1 –386,4 13,0

Upptagna lån/Emissioner 6 173,7 6 173,7

Årets förfall –6 720,2 –6 720,2

Utgående balans 2020-12-31 485,1 –389,9 –7 664,4 –7 569,2
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar 
som ingår i den utgående balansen 2020-12-31 135,9 –166,9 31,9 0,9

Öppningsbalans 2019-01-01 129,1 –1 791,4 –7 866,3 –9 528,6
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) 55,7 1 302,4 –1 350,8 7,3

Upptagna lån/Emissioner – – –3 190,6 –3 190,6

Årets förfall – – 5 676,2 5 676,2

Utgående balans 2019-12-31 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2019-12-31 185,2 216,9 –408,4 –6,3

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 29 forts. 
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Not 29 forts. 

Not 30 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen
Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk-
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot-
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC-
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar-
terna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal 
nettas i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med 
en motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2020

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/ 
Erhållen (–)  

säkerhet– 
värdepapper

Lämnad (+)/ 
Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 10 000,3 –7 570,9 2 429,4 –1 134,8 –668,2 –77,2 549,2
Repor 379,7 379,7 –379,5 0,2

Skulder
Derivat –21 357,8 2 380,2 –18 977,6 1 134,8 2,0 16 292,8 –1 548,0
Repor 379,7 379,7 -379,7 –
Totalt –10 598,1 –5 190,7 –15 788,8 – –1 425,4 16 215,6 –998,6

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2019

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/ 
Erhållen (–)  

säkerhet– 
värdepapper

Lämnad (+)/ 
Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 17 553,6 –5 586,6 11 967,0 –2 104,1 –1 584,2 –7 267,8 1 010,9
Repor 20 042,6 20 042,6 –20 008,4 34,2

Skulder
Derivat –5 063,6 1 579,1 –3 484,5 2 104,1 5,3 683,3 –691,8
Repor –3 435,1 –3 435,1 3 435,1 –
Totalt 29 097,5 –4 007,5 25 090,0 – –18 152,2 –6 584,5 353,3

1)I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 5190,7 (4007,5) mnkr.

Not 31 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport- 
periodens utgång.
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Fem år i sammandrag – Koncernen 

Nyckeltal 2016–2020, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 357,4 128,2 187,7 218,0 106,6

Primärkapitalrelation (%) 357,4 128,2 187,7 218,0 106,6

Totalkapitalrelation (%) 357,4 128,2 192,8 231,4 117,6

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,66 1,59 1,74 1,82 1,60

Resultat

Operativt resultat 433,6 538,0 581,7 677,9 581,7

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1 0,054 0,058 0,061 0,071 0,077

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1 0,045 0,050 0,052 0,061 0,059

Avkastning på tillgångar (%) 0,038 0,075 0,172 0,301 0,107

K/I tal 0,367 0,321 0,326 0,323 0,320

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 97 93 92 96 91

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Räntenetto 697,5 811,0 872,5 878,7 761,9

Provisionskostnader –12,7 –11,3 –8,2 –7,3 –5,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner –247,7 –201,5 161,4 512,0 –131,9

Övriga rörelseintäkter 10,8 9,0 7,6 6,2 7,2

Summa rörelseintäkter 447,9 607,2 1 033,3 1 389,6 632,0
Summa kostnader –259,6 –263,1 –287,2 –285,7 –245,8
Resultat före kreditförluster 188,3 344,1 746,1 1 103,9 386,2
Kreditförluster, netto 11,1 12,6 –24,3 – –

Rörelseresultat 199,4 356,7 721,8 1 103,9 386,2
Skatt 2,3 –2,9 –3,7 –28,0 –0,4

Årets resultat 201,7 353,8 718,1 1 075,9 385,8

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 18 931,2 811,1 – – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 28 035,2 17 686,3 39 230,3 24 635,8 16 964,4

Utlåning till kreditinstitut 1 699,9 21 935,7 1 870,7 698,5 1 150,8

Utlåning 445 788,8 408 218,1 355 710,0 310 147,3 276 982,1

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring 33,9 – – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 822,9 7 722,6 7 457,8 12 500,0 42 003,9

Derivat 2 429,4 11 967,0 11 333,2 8 044,6 24 449,8

Övriga tillgångar 16 636,9 2 980,5 1 609,0 945,2 178,2

Summa tillgångar 527 378,2 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2

Skulder till kreditinstitut 947,0 4 027,7 584,0 1 318,4 2 396,1

Emitterade värdepapper 498 305,9 446 763,0 396 796,9 337 755,8 341 579,4

Derivat 18 977,6 3 484,5 5 959,6 7 793,9 9 390,5

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring – 0,7 – – –

Övriga skulder 155,2 8 050,6 4 621,8 714,2 56,4

Efterställda skulder – 1 000,1 1 000,1 1 000,1 1 000,0

Summa skulder och avsättningar 518 385,7 463 326,6 408 962,4 348 582,4 354 422,4

Eget kapital 8 992,5 7 994,7 8 248,6 8 389,0 7 306,8

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 527 378,2 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera 
ett antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller 
anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering.  

Dessa alternativa nyckeltal har definierats i enlighet med 
riktlinjer från European Securities and Markets Authority 
(ESMA).

Alternativt nyckeltal Definition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat  
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktioner samt  
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är  
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet  
exklusive utlåning  
till medlemmar  
och deras bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat  
med bruttoexponeringsbeloppet med  
avdrag för exponering i form av Kommun- 
invests utlåning till medlemmar och deras 
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa 
påverkan av det nya regelverket som  
träder i kraft i juni 2021.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift/stabilitets-
avgift i förhållande till redovisat värdet av 
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till utlåning rensat för resolu-
tionsavgift/stabilitetsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av balans omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk- 
samhetsåret exklusive resolutionsavgift/ 
stabilitetsavgift i förhållande till balans-
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till balansomslutning rensat  
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala  
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal  
som anges i enlighet med FFFS 2008:25  
6 kap 2a.

K/I-tal Summa kostnader i relation till räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.

 

Avstämning 2020 2019

Rörelseresultat 199,4 356,7

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar –245,3 –193,9

Kreditförluster, netto 11,1 12,6

Operativt resultat 433,6 538,0

Total exponering enligt nuvarande regelverk 516 542,8 469 860,5

Exponering i form av utlåning till medlemmar 
och deras bolag 446 929,9 409 515,7

Total exponering 69 612,9 60 344,8

Primärkapital, beräknat med 
övergångsregler 8 565,4 7 456,1

Bruttosoliditet exklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag 12,30% 12,36%

Allmänna administrationskostnader –248,4 –246,9

Av- och nedskrivningar –5,0 –8,3

Övriga rörelsekostnader –6,2 –7,9

Summa förvaltningskostnader –259,6 –263,1

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –20,9 –27,4

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –238,7 –235,7

Utlåning per bokslutsdagen 445 788,8 408 218,1
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %  
av utlåning 0,054 0,058

Allmänna administrationskostnader –248,4 –246,9

Av- och nedskrivningar –5,0 –8,3

Övriga rörelsekostnader –6,2 –7,9

Summa förvaltningskostnader –259,6 –263,1

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –20,9 –27,4

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –238,7 –235,7

Balansomslutning per bokslutsdagen 527 378,2 471 321,3

Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %  
av balans omslutning 0,045 0,050

Årets resultat 201,7 353,8

Totala tillgångar 527 378,2 471 321,3

Avkastning på tillgångar (%) 0,038 0,075

Summa rörelsekostnader –259,6 –263,1
Räntenetto 697,5 811,0

Övriga rörelseintäkter 10,8 9,0

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 708,3 820,0
K/I-tal 0,367 0,321
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernens 
bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redo-
visningsstandarderna IFRS såsom de har fastställts av IASB och 
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens eko-
nomiska ställning och resultat. Moderföreningens redovisning 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige  
och ger en rättvisande bild av moderföreningens ekonomiska 
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen 
och moderföreningen ger en rättvisande beskrivning av utveck-
lingen för koncernens och moderföreningens verksamhet, 

 ekonomiska ställning och resultat, och tar upp väsentliga  
risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderföreningen och 
bolagen inom koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som  
framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 
11 mars 2021. Koncernens resultaträkning, rapport över  
totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultat- 
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 15 april 2021.

Stockholm den 11 mars 2021

Göran Färm Linda Frohm Lilly Bäcklund
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

Britta Flinkfeldt Kenneth Handberg Mohamad Hassan
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Ewa-May Karlsson Fredrik Larsson Maria Liljedahl
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Örjan Mossberg Niclas Nilsson Jonas Ransgård
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Bo Rudolfsson Pierre Sjöström Anna-Britta Åkerlind
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2021

 KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommun invest Ekonomisk förening,  
org.nr 716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommun invest Ekonomisk förening för år 2020. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 27-104 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen  
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
och  koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 3-25 och 109-111. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är  
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att  
fortsätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt,  
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta  
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Kommun invest Ekono-
misk förening för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen  
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning 
i kredit institut och värdepappersbolag eller föreningens 
 stadgar.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i  
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 
att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt  
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt  
med lagen om ekonomiska föreningar. 

Stockholm den 12 mars 2021

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2020
Vi, av föreningsstämman i Kommuninvest Ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest  
Ekonomisk förenings verksamhet för år 2020.

Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet  
med stadgarna för Föreningen samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedri-
vits i enlighet med föreningsstämmans uppdrag.

Granskningen har utförts enligt lagen om ekonomiska för-
eningar, stadgarna för Föreningen samt av föreningsstämman 
beslutad arbetsordning för lekmannarevisorerna.  

Genom att ta del av handlingar/underlag för beslut, protokoll, 
diskussion/information med företagsledning och förenings-
styrelse samt auktoriserade revisorer har granskningen genom-
förts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att föreningens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att verk-
samheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler 
och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att 
föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den 11 mars 2021

Ambjörn Hardenstedt    Anki Svensson 
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Medlemmar i Kommun invest   
Ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Gävle kommun 1 102 904 1993

Umeå kommun 2 130 224 1993

Trollhättans stad 3 59 249 1993

Lindesbergs kommun 4 23 658 1993

Uddevalla kommun 5 56 787 1993

Vänersborgs kommun 6 39 624 1993

Sandvikens kommun 7 39 290 1993

Varbergs kommun 8 65 397 1993

Mjölby kommun 9 27 960 1996

Region Örebro län 10 305 643 1993

Örebro kommun 11 156 381 1993

Kumla kommun 12 21 862 1993

Laxå kommun 13 5 659 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 674 1993

Karlskoga kommun 15 30 263 1993

Hallsbergs kommun 16 15 990 1993

Degerfors kommun 17 9 631 1993

Askersunds kommun 18 11 471 1993

Nora kommun 19 10 686 1993

Hällefors kommun 20 6 896 1993

Härnösands kommun 21 25 114 1993

Ale kommun 22 31 868 1993

Norbergs kommun 23 5 729 1993

Karlskrona kommun 24 66 515 1993

Skellefteå kommun 25 72 840 1994

Västerviks kommun 26 36 655 1994

Fagersta kommun 27 13 267 1994

Region Gotland 28 60 124 1994

Alingsås kommun 29 41 602 1994

Smedjebackens kommun 30 10 854 1994

Boxholms kommun 31 5 441 1994

Ockelbo kommun 32 5 884 1994

Tanums kommun 33 12 912 1994

Borlänge kommun 34 52 394 1994

Strömsunds kommun 35 11 488 1994

Kungsbacka kommun 36 84 930 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 737 1994

Eda kommun 38 8 550 1994

Gnosjö kommun 39 9 614 1994

Övertorneå kommun 40 4 217 1994

Hedemora kommun 41 15 462 1994

Luleå kommun 42 78 549 1994

Falu kommun 43 59 528 1994

Landskrona stad 44 46 305 1994

Arboga kommun 45 14 039 1994

Munkedals kommun 46 10 582 1994

Orust kommun 47 15 315 1994

Falkenbergs kommun 48 46 051 1994

Region Sörmland 49 299 401 1994

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Katrineholms kommun 50 34 765 1994

Vadstena kommun 51 7 423 1994

Pajala kommun 52 5 966 1994

Piteå kommun 53 42 226 1994

Kristianstads kommun 54 86 217 1994

Bergs kommun 55 7 120 1995

Vårgårda kommun 56 11 946 1995

Ödeshögs kommun 57 5 338 1995

Orsa kommun 58 6 877 1995

Svedala kommun 59 22 665 1995

Lomma kommun 60 24 876 1995

Lekebergs kommun 61 8 472 1995

Kungsörs kommun 62 8 745 1995

Tjörns kommun 63 16 147 1995

Staffanstorps kommun 64 25 883 1995

Härryda kommun 65 38 246 1995

Grums kommun 66 9 043 1995

Höganäs kommun 67 27 168 1995

Ängelholms kommun 68 42 910 1995

Flens kommun 69 16 431 1995

Essunga kommun 70 5 687 1995

Nordmalings kommun 71 7 108 1995

Oskarshamns kommun 72 27 147 1996

Båstads kommun 73 15 413 1996

Storumans kommun 74 5 826 1996

Älvdalens kommun 75 7 033 1996

Sunne kommun 76 13 335 1995

Hjo kommun 77 9 229 1996

Mönsterås kommun 78 13 264 1996

Malå kommun 79 3 024 1997

Högsby kommun 80 5 731 1997

Torsby kommun 81 11 549 1997

Lycksele kommun 82 12 324 1997

Bengtsfors kommun 83 9 591 1997

Åstorps kommun 84 16 063 1997

Simrishamns kommun 85 19 227 1997

Vimmerby kommun 86 15 672 1997

Hultsfreds kommun 87 14 107 1997

Mörbylånga kommun 88 15 487 1997

Arvika kommun 89 25 932 1997

Hammarö kommun 90 16 668 1997

Karlshamns kommun 91 32 402 1997

Skara kommun 92 18 695 1997

Sävsjö kommun 93 11 721 1997

Skurups kommun 94 16 042 1998

Vindelns kommun 95 5 485 1998

Rättviks kommun 96 11 047 1998

Melleruds kommun 97 9 312 1998

Färgelanda kommun 98 6 658 1998
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 616 1998

Vetlanda kommun 100 27 502 1998

Herrljunga kommun 101 9 444 1999

Laholms kommun 102 25 967 1999

Region Gävleborg 103 287 502 1999

Marks kommun 104 34 896 1999

Leksands kommun 105 15 801 1999

Strömstads kommun 106 13 244 1999

Upplands-Bro kommun 107 30 195 1999

Alvesta kommun 108 20 224 1999

Kalix kommun 109 15 812 1999

Bräcke kommun 110 6 181 2000

Örkelljunga kommun 111 10 451 2000

Götene kommun 112 13 194 2000

Ovanåkers kommun 113 11 672 2000

Ydre kommun 114 3 726 2001

Bollebygds kommun 115 9 544 2001

Torsås kommun 116 7 149 2001

Habo kommun 117 12 589 2001

Gagnefs kommun 118 10 378 2001

Sotenäs kommun 119 9 100 2001

Köpings kommun 120 26 085 2001

Bodens kommun 121 28 060 2001

Tranemo kommun 122 11 885 2001

Nässjö kommun 123 31 563 2001

Kinda kommun 124 9 991 2001

Sigtuna kommun 125 49 537 2002

Karlsborgs kommun 126 6 962 2002

Robertsfors kommun 127 6 748 2002

Älvsbyns kommun 128 8 054 2002

Mora kommun 129 20 492 2002

Tranås kommun 130 18 903 2002

Eksjö kommun 131 17 788 2002

Heby kommun 132 14 101 2002

Oxelösunds kommun 133 11 995 2003

Haninge kommun 134 93 690 2003

Kungälvs kommun 135 47 050 2003

Tomelilla kommun 136 13 663 2003

Växjö kommun 137 94 859 2003

Trelleborgs kommun 138 45 877 2003

Lessebo kommun 139 8 655 2003

Säters kommun 140 11 161 2003

Ånge kommun 141 9 226 2003

Region Västmanland 142 277 141 2003

Ljusdals kommun 143 18 867 2003

Norsjö kommun 144 3 945 2003

Hofors kommun 145 9 570 2003

Överkalix kommun 146 3 289 2004

Kils kommun 147 12 115 2004

Härjedalens kommun 148 10 070 2004

Region Värmland 149 282 885 2004

Eslövs kommun 150 34 123 2004

Mullsjö kommun 151 7 385 2004

Vingåkers kommun 152 9 144 2004

Munkfors kommun 153 3 725 2004

Ystads kommun 154 30 970 2004

Säffle kommun 155 15 420 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 809 2004

Storfors kommun 157 3 990 2004

Huddinge kommun 158 113 234 2004

Håbo kommun 159 22 019 2005

Gällivare kommun 160 17 462 2005

Region Uppsala 161 388 394 2005

Kramfors kommun 162 18 133 2005

Haparanda kommun 163 9 601 2005

Krokoms kommun 164 15 054 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 145 2005

Mariestads kommun 166 24 513 2005

Åsele kommun 167 2 805 2005

Sollefteå kommun 168 18 872 2005

Örnsköldsviks kommun 169 55 807 2005

Karlstads kommun 170 94 828 2005

Surahammars kommun 171 10 092 2005

Filipstads kommun 172 10 503 2005

Motala kommun 173 43 640 2005

Jokkmokks kommun 174 4 851 2005

Hallstahammars kommun 175 16 400 2006

Avesta kommun 176 23 067 2006

Trosa kommun 177 14 309 2006

Lilla Edets kommun 178 14 282 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 366 2006

Kiruna kommun 180 22 664 2006

Finspångs kommun 181 21 765 2006

Lysekils kommun 182 14 366 2006

Söderhamns kommun 183 25 492 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 531 2006

Region Norrbotten 185 249 614 2006

Dorotea kommun 186 2 498 2006

Nordanstigs kommun 187 9 483 2006

Arjeplogs kommun 188 2 718 2006

Botkyrka kommun 189 94 847 2006

Nybro kommun 190 20 273 2007

Hagfors kommun 191 11 517 2007

Vännäs kommun 192 8 997 2007

Bjurholms kommun 193 2 387 2007

Eskilstuna kommun 194 106 975 2007

Gnesta kommun 195 11 421 2007

Forshaga kommun 196 11 524 2007

Kalmar kommun 197 70 329 2007

Sjöbo kommun 198 19 412 2007

Stenungsunds kommun 199 27 044 2007

Strängnäs kommun 200 37 290 2007

Åre kommun 201 12 049 2007

Ludvika kommun 202 26 604 2007

Lerums kommun 203 43 020 2007

Nykvarns kommun 204 11 222 2007

Vilhelmina kommun 205 6 539 2007

Emmaboda kommun 206 9 360 2007

Vansbro kommun 207 6 801 2007

Töreboda kommun 208 9 281 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 456 2007

Ragunda kommun 210 5 208 2007

Osby kommun 211 13 198 2008

Vaggeryds kommun 212 14 532 2008
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Timrå kommun 213 17 963 2008

Knivsta kommun 214 19 106 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 427 2008

Uppvidinge kommun 216 9 498 2008

Svenljunga kommun 217 10 751 2008

Tingsryds kommun 218 12 369 2008

Jönköpings kommun 219 142 427 2008

Lunds kommun 220 125 941 2008

Ulricehamns kommun 221 24 704 2008

Tierps kommun 222 21 327 2008

Grästorps kommun 223 5 685 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 177 2009

Östra Göinge kommun 225 15 017 2009

Årjängs kommun 226 9 996 2009

Dals-Eds kommun 227 4 761 2009

Vaxholms stad 228 11 886 2009

Älvkarleby kommun 229 9 511 2009

Ljungby kommun 230 28 401 2009

Hörby kommun 231 15 653 2009

Älmhults kommun 232 17 884 2009

Burlövs kommun 233 19 312 2009

Hässleholms kommun 234 52 010 2009

Olofströms kommun 235 13 311 2009

Sala kommun 236 22 867 2009

Öckerö kommun 237 12 934 2009

Kristinehamns kommun 238 24 190 2009

Östhammars kommun 239 22 251 2009

Bromölla kommun 240 12 759 2009

Gullspångs kommun 241 5 169 2009

Aneby kommun 242 6 821 2009

Lidköpings kommun 243 40 328 2009

Bjuvs kommun 244 15 697 2009

Nynäshamns kommun 245 28 811 2009

Norrköpings kommun 246 143 478 2009

Halmstads kommun 247 103 754 2009

Ronneby kommun 248 29 372 2009

Sorsele kommun 249 2 442 2010

Falköpings kommun 250 33 238 2010

Upplands-Väsby kommun 251 47 184 2010

Hylte kommun 252 10 649 2010

Borgholms kommun 253 10 836 2010

Höörs kommun 254 16 830 2010

Vara kommun 255 16 096 2010

Vallentuna kommun 256 34 119 2010

Salems kommun 257 16 959 2010

Tyresö kommun 258 48 678 2010

Tidaholms kommun 259 12 790 2010

Värmdö kommun 260 45 566 2010

Norrtälje kommun 261 63 673 2011

Region Dalarna 262 287 676 2011

Solna stad 263 83 162 2011

Perstorps kommun 264 7 476 2011

Nyköpings kommun 265 57 071 2011

Gislaveds kommun 266 29 635 2011

Borås stad 267 113 714 2011

Enköpings kommun 268 46 240 2012

Åmåls kommun 269 12 441 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2020-12-31
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 530 2012

Södertälje kommun 271 100 111 2012

Göteborgs stad 272 583 056 2012

Skövde kommun 273 56 791 2012

Sundbybergs stad 274 52 801 2012

Uppsala kommun 275 233 839 2013

Tibro kommun 276 11 297 2013

Järfälla kommun 277 81 274 2013

Svalövs kommun 278 14 276 2013

Klippans kommun 279 17 738 2014

Markaryds kommun 280 10 373 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 131 155 2016

Partille kommun 282 39 512 2016

Region Kronoberg 283 202 263 2016

Sollentuna kommun 284 73 990 2016

Kävlinge kommun 285 32 020 2016

Region Västerbotten 286 273 192 2016

Mölndals stad 287 69 901 2017

Linköpings kommun 288 164 616 2017

Region Blekinge 289 159 056 2019

Ekerö kommun 290 28 879 2019

Region Kalmar län 291 246 010 2020

Västra Götalandsregionen 292 1 734 443 2020
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.

Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommun invest.se

www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas
ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi

• Medlemstidningen Dialog

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare
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Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman, årligen fastställa arvoden till styrelsen, 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Valberedningen i föreningen ska årligen lämna ett förslag till föreningsstämman om 
arvoden uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Årets förslag 
Stämman 2015 fastställde att arvodena från och med 2016 ska följa utvecklingen av 
månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har höjt 
riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 69 900 kronor från och med 
2021-01-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Valberedningen föreslår att arvodena i föreningen, utan avsteg från de principer som 
lades fast i 2015 års stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår Valberedningen inte några förändringar av värderingen av de olika 
uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamot eller av övriga regler för 
arvoden. 
  

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Styrelsen 
Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 314 600 kronor 450 %  
 
Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 209 700 kronor 300 %  
 
Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 116 000 kronor 166 %  
 
Ledamöter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 400 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  

 
Suppleanter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när 
Valberedningens förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och 
avrundning sker till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade 
arvodesbeloppet i kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med 
utgången av följande ordinarie föreningsstämma. 
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Kommentarer om rörliga respektive fasta arvoden 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Det fasta arvodet till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter som väljs att 
ingå i arbetsutskottet omfattar såväl uppdraget i styrelsen som i arbetsutskottet och 
andra utskott och kommittéer eller motsvarande som inrättas av styrelsen (och annan 
förrättning på föreningens uppdrag). Inget rörligt arvode utgår därutöver. 
 
Om någon annan ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, utskott eller 
motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte. 
 
Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, annat utskott 
eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 16 800 kronor 24 %  
Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  

 
Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i 
Kommuninvest, utgår inte något arvode. 
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Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska fastställa arvoden till styrelsen, 
lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga.  
 
Arvodena för styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB förändrades 2020. Med 
hänvisning till detta föreslås oförändrade arvoden för ordföranden och ledamöterna 
enligt bilagda förslag.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om de föreslagna arvodena i föreningens företag, 
lämnats enligt bilaga. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 

 
  

2021-03-25 

 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 



Sida 2/4 
 Svenska kommuner och regioner i samverkan 

     Bilaga 
 
Förslag till arvoden i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 600 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 330 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Beslut per capsulam 
Inget arvode utgår vid beslut per capsulam. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår 
inget arvode utöver ovan angivna fasta årsarvoden. Om styrelsen utser någon som inte 
tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om 
vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelsen  
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest eller är 
utsedd av arbetstagarorganisation, utgår inte något arvode. 
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Valberedning 
Arvodet till Valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Styrelsearvodering 
Arvode ska utbetalas som lön. 
 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  

 
Vice ordförande  

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode   0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Suppleanter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Inget arvode utgår. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
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Ytterligare om arvoden till styrelsen 
Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget. 
 
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, 
utgår inte något arvode. 

Valberedning 
Arvodet till Valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening. 
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Fastställande av arvoden till valberedningen 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av Val-
beredning i den ekonomiska föreningen. Förslaget ska också innefatta ett förslag till 
arvodering. 
 
Årets förslag 
Vid stämman 2015 beslutades att arvodena från och med stämman 2016 ska följa 
utvecklingen av månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har 
höjt riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 69 900 kronor från och 
med 2021-01-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Baserat på stämmans tidigare beslut föreslås arvoden och principer för ersättning för 
Valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk förening som framgår av bilaga. 
 
Styrelsen föreslår att arvodena till Valberedningen i föreningen, utan avsteg från de 
principer som lades fast i föregående stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs 
i bilagan. 
 
I övrigt föreslår styrelsen inte några förändringar av värderingen av de olika uppdragen 
som ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2021-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till Valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
  

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förslag till nya arvoden för Valberedningen i 
föreningen 
 
Valberedningens ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 400 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  

 
Valberedningens vice ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 4 900 kronor 7 %  
Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  

 
Valberedningens ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 900 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när styrelsens 
förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och avrundning sker 
till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade arvodesbeloppet i 
kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med utgången av följande 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Kommentarer om arvodena 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid sammanträde och beslut per capsulam utgår inget rörligt 
arvode. 
 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. 
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Arbetsordning för Valberedningen i föreningen  
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag 
till föreningsstämman för beslut. 
 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2021-03-11.Vid översynen ska 
styrelsen inhämta Valberedningens eventuella synpunkter. 
 
Valberedningens synpunkter 
Valberedningen beslöt 2021-01-25 att till föreningsstyrelsen framföra att arbets-
ordningen enligt beredningens uppfattning inte behöver ändras i sak. Endast några 
redaktionella förändringar behöver göras.  
 
Styrelsens förslag  
Styrelsen delar Valberedningens uppfattning att endast redaktionella förändringar 
behöver göras. Förändringarna är markerade med röd text.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att 
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en 
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
ska på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 15 april 2021 16 
april 2020. Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens 
förslag föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen ska styrelsen inhämta 
valberedningens synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i 
denna arbetsordning. 
 
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen ska ha minst fem och högst åtta (8) ledamöter. De personer som föreslås ingå 
i valberedningen ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara 
förtroendevald hos medlem. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot från samtliga partier 
som är representerade i föreningsstyrelsen. Om ett riksdagsparti inte har en ordinarie plats i 
föreningsstyrelsen ska detta parti erbjudas en ledamotsplats i valberedningen. 
 
Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller revisor i annat 
föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning ska återfinnas på föreningens 
hemsida. 
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Föreningen ska snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas 
på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelsen fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen. 
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen ska lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen 
på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för  
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av 
föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen: 
 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och regioner återspeglas 

i styrelsens sammansättning. Beredningen ska också eftersträva en jämn könsfördelning, 
att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att det finns 
ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
 

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
ska anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 
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De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna ska bygga på utfallet i kommunal-
valen i de kommuner och regioner som var medlemmar vid utgången av det år då allmänna 
val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i medlemmarnas 
invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna. 
 
Denna fördelningsgrund ska vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, ska beredningen eftersträva att i första hand de 
partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande ska en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar 
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största 
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen ska också föreslå i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra vid förfall för 
ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 
hemsida. 
 
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
 
Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen ska såvitt möjligt närvara på stämman för att 
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 
 

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen. 
 

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av 
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande 
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och 
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
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Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Arbetsordning för Valberedningen i föreningens företag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett 
förslag till föreningsstämman för beslut. 
 
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2020-04-16. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2021-03-11.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag i den lydelse som 
framgår av bilagan, samt 
 
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman 
fastställda arbetsordningen för Valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk förenings 
företag ska fastställas. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens 
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och 
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa 
ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad 
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
Valberedningen för föreningens företag ska representera föreningens styrelse. Förenings-
styrelsen ska inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2020 den 
15 april 2021 samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och 
Kommuninvest fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att 
arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år. 
Vid översynen skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter. 
 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen ska ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i 
styrelsen för föreningen. 
 
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant 
eller revisor i föreningens företag. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens 
hemsida. 
 
Bolagen ska snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas 
på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
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Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i 
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat 
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Samråd 
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelserna fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som ska föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska 
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ 
service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Valberedningen ska samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, ska samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag ska valberedningen 
 
• Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens 

föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget, 
• Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 

på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den 
utvärdering av styrelsen som har skett, 

• Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras  samt  

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse ska vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller 
en region och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse ska inte samtidigt vara ledamot i bolagets styrelse. 
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, ska på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
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• uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,   
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i 

bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen,  
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt   
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 
Valberedningen ska på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna 
en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  
 

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder 
beredningens sammanträden. 
 
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att 
för tillfället leda beredningens arbete.  

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valbered-
ningen särskilt utsedd person. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande av de krav 
som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
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föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen ska bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som ska 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening 2020-04-16.  
 
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för 
beslut vid föreningsstämman. Endast redaktionella förändringar föreslås.  
 
Föreslagna ändringar är markerade med röd text i bilagan. 
 
Förslag till beslut 
Lekmannarevisorerna föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 
 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
Anki Svensson 
Lekmannarevisor 

Ambjörn Hardenstedt 
Lekmannarevisor 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest Eekonomisk förening (föreningen). Lekmannarevisorerna är revisorer i den 
mening som anges i 8 kap 1§ lagen om ekonomisk förening. 
 
Lekmannarevisorerna ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska på 
förslag av valberedningen för föreningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 15 april 2021 16 
april 2020. Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. 
Lekmannarevisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 
 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 
2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen regleras i lagen om ekonomiska föreningar, i 
stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det ska finnas två lekmannarevisorer i föreningen.  
 
Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 
 
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om 
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen. 
 
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet 
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ 
service från föreningen. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som ska ske enligt lag ska lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och lagen om ekonomiska 
föreningar.  
 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. Lekmannarevisorerna ska i tillämpliga delar och så långt det är möjligt 
genomföra sitt uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  

                                                 
1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner . 
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Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna ska samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna ska delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna ska minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott för att informera om revisionens inriktning och omfattning samt synen på 
föreningens och koncernens risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den 
auktoriserade revisorn. 
 

3. Lekmannarevisorernas sammanträden 
3.1 Sammanträden 
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra gånger per år i anslutning till upprättandet av 
årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser koncernen samt i övrigt vid 
behov för beredningsuppgifter. 

3.2 Protokoll 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska 
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.  
 
Protokollen ska när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna 
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras 
på ett betryggande sätt. 
 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med 
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Val av styrelse och av dess ordförande och vice 
ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 2021 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, 
ordförande och vice ordförande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval 
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval 
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval 
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval 
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, omval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, nyval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval  
 
Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval 
Hanne Lindqvist, (M), Kalmar kommun, nyval 
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, omval 
Elizabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, omval 
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval 
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval 
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval 

2021-03-25 
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Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, omval 
Andreas Svahn, (S), Region Örebro län, nyval 
Lill Jansson, (L), Lerums kommun, omval 
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, omval 
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, omval 
Anna Lipinska, (KD), Värmdö kommun, nyval 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, omval 
 
Ordförande: Göran Färm, omval 
Vice ordförande: Linda Frohm, omval 
 
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande 
turordning: 
 

Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i följande 
ordning 

Moderaterna (M) M, KD, L, C, S, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, L, KD, S, V, SD 
Liberalerna (L) L, M, C, KD, S, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) KD, M, C, L, S, V, SD 
Socialdemokraterna (S) S, V, C, L, M, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, M, C, L, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) Har för närvarande inte någon 

ordinarie ledamot i styrelsen 
Sverigedemokraterna (SD) SD, S, M, KD, C, L, V 

 
Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör de i den 
ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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Val av valberedning i föreningen och av dess 
ordförande och vice ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av Val-
beredning i den ekonomiska föreningen. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2021-03-11.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i 
föreningen samt ordförande och vice ordförande: 
 
Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder, (S), Region Örebro län, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, omval 
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, omval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, omval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval 
 
Ordförande: Anders Ceder, omval 
Vice ordförande: Martina Mossberg, omval 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Information om val av styrelse i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska välja styrelse enligt bilaga.  
 
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av revisionsutskottet i 
styrelsen.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse lämnats enligt 
bilaga. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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      Bilaga 
 
 
Förslag till val av styrelser i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ellen Bramness Arvidsson, omval 
Mats Filipsson, nyval 
Catrina Ingelstam, omval 
Lars Heikensten, omval 
Anette Henriksson, nyval 
Erik Langby, omval 
Kristina Sundin Jonsson, omval 
 
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson, omval 
 
Kommuninvest fastighets AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ulf Bengtsson, omval 
Malin Waldenström, omval 
Maria Viimne, omval 
 
Suppleant 

- 
 
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval 
Vice ordförande: Malin Waldenström, omval 
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Val av representanter till bolagsstämmorna i 
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag 
 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska ordinarie förenings-
stämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.  
 
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur 
äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. 
 
Styrelsen behandlade detta ärende 2021-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som 
ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som 
genomförs 2021 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, 
 
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice 
ordförande som ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest 
fastighets AB som genomförs 2021 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma 
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma samt 
 
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i 
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, 
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Beslut om plats för nästa föreningsstämma 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska den ordinarie 
föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma. 
 
Vid de senaste stämmorna har det i stället uppdragits till styrelsen att besluta om plats 
för nästkommande stämma. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2021-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2022 års stämma. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Medlemsinsatser – insatsbelopp för nya medlemmar 
2021 
 
Bakgrund 
Vid inträde i Kommuninvest Ekonomisk förening ska den nya medlemmen kontant 
betala ett insatsbelopp till föreningen. Stadgarna anger förutsättningarna för 
insatsbeloppets storlek och beräkning.  
Insatsbelopp per invånare 
I stadgarna och Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad som beslutades 2020 
avseende insatsbelopp anges att samtliga nya medlemmar år 2021 ska erlägga ett 
insatsbelopp på 1000 kronor per invånare. Detta belopp är det stadgereglerade 
insatsbelopp som tas ut av nya medlemmar år 2021. 
  
Befintliga medlemmar som inbetalt ett lägre insatsbelopp ska ha uppnått insatsnivån  
1000 kronor per invånare under 2021. 
 
Insatsbelopp för kommuner med upp till 90 000 invånare 
För år 2021 tillämpar föreningen för kommuner med upp till 90 000 invånare stadgarnas 
metod för beräkning av insatsen. Aktuellt innevånarantal – utan intervallgruppering - 
upp till 90 000 multipliceras med 1000 kronor för år 2021. 
 
Insatsbelopp för kommuner med över 90 000 invånare  
Föreningens nuvarande stadgar ger möjlighet att reducera insatsbeloppet för kommuner 
vars befolkning överstiger 90 000 invånare. Tidigare har grundbeloppet per invånare 
reducerats enligt modellen:  
 
• 100 procent av grundbeloppet på invånarantal upp till 90 000,  
• 80 procent av grundbeloppet på invånarantal mellan 90 001 - 200 000, 
• 60 procent av grundbeloppet på invånarantal från 200 001. 

 
Invånarantalet från senaste årsskiftet före medlemsansökan används i beräkningarna.  
 

2021-03-25 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Har SCB inte hunnit publicerat officiell statistik om invånarantalet vid inträdesårets 
början och denna uppgift inte kan inväntas, används antal invånare från föregående 
årsskifte vid beräkning av grundbeloppet vid inträdet.  
 
För år 2021 föreslås att för kommuner med fler än 90 000 invånare tillämpa oförändrad 
modell för reducering av grundbelopp för beräkning av insatsbelopp. Samma procenttal 
används även vid reduceringar i de övriga delar som anges i  stadgarnas avsnitt 5.9. 
 
Insatsbelopp för Regioner 
Enligt stadgarna ska insatsbeloppet per invånare för region vara en femtedel av 
grundbeloppet för kommuner. I stadgarna anges att regionerna 2021 får ett enhetligt 
insatsbelopp om 200 kronor per invånare 2021. 
 
Stadgarnas avsnitt 5.9 medger att styrelsen kan besluta om reduceringar av 
grundbeloppet för invånarantal som överstiger 200 000 i en region. 
 
I likhet med tidigare år föreslås att styrelsen avstår från att införa någon sådan 
reducering av insatsbelopp för regioner. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar  
 
att insatsbeloppet ska vara 1000 kronor per invånare vid inträde för en primärkommun 
2021,  
 
att för primärkommuner med upp till 90 000 invånare beräkna insatsen utan reducering 
av insatsbelopp, 
 
att för primärkommuner med en befolkning på 90 001 eller högre, tillämpa oförändrad 
modell för reducering av grundbelopp för beräkning av insatsbelopp: 
 
Invånarantal upp till  Insatsbelopp och reducering, kr 

< 90 000 Invånare * 1000 kr (100 %) 
90 001 - 200 000 Invånare * 800 kr (  80 %) 

200 001< Invånare * 600 kr (  60 %) 
 
att insatsbeloppet ska vara 200 kronor per invånare vid inträde för en region 2021, 
 
att tillsvidare inte reducera insatsbelopp för regioner med fler än 200 000 invånare, 
 
att insatsbeloppen enligt detta beslut ska tillämpas på intresseanmälningar som 
inkommer under 2021, samt 
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att invånarantalet vid beräkning av grundbelopp då inträdesårets befolkningstal ännu ej 
publicerats och inte kan inväntas, får beräknas med hjälp av föregående års befolknings-
uppgift. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 



Sida 1/1 
   Bilaga 17 

 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 

 

 
 
Bemyndigande att genomföra nyemissioner 
Bakgrund 
Beslut om att bolagsstyrelsen ska bemyndigas att genomföra nyemissioner ska fattas av 
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB. 
 
Vid årsstämman 2020-04-16 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger 
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för 
aktiekapital, 20 000 miljoner kronor, utan att behöva kalla till extra bolagsstämma. 
 
När detta skrivs uppgår det registrerade aktiekapitalet till 8 100 000 000 kronor. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-11.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
besluta enligt följande: 
 
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller 
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB angivna maximala aktiekapitalet, 
 
- vid emissionen ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest Ekonomisk förening ha 
företrädesrätt till de nya aktierna samt 
 
- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2021-03-25 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år 

enligt det uppdrag som gavs till Vård- och äldrenämnden i 2020 år budget. 

Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 

och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad 

vilket även omfattar barn- och unga under 18 år.”    

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten kan ske inom ram och eventuell 

förändring av Vård- och äldrenämndens anslag eller ramtilldelning behandlas i 

ordinarie budgetprocess.    

 

 

 

 

 

Datum 

2021-03-31 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00723 3.7.1.0 Programområde 02 

E6 



 

 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

   

  Ekonomichef 

 



 

 

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 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00723 3.7.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år 

enligt det uppdrag som gavs till Vård- och äldrenämnden i 2020 år budget. 

Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 

och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad 

vilket även omfattar barn- och unga under 18 år.”    

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten kan ske inom ram och eventuell 

förändring av Vård- och äldrenämndens anslag eller ramtilldelning behandlas i 

ordinarie budgetprocess.             

Ärendet i sin helhet 

 I budget 2020 fick Vård- och äldrenämnden ett uppdrag att erbjuda 

anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 

syskon eller andra i sin närhet. Nämnden har utrett frågan och kommit fram till 

att det finns ett behov och även ett krav i socialtjänstlagen att erbjuda stöd för 

att underlätta för de personer som tar ett stort anhörigansvar till en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder.  

Uppdraget behandlas i årsredovisning 2020.             

Beslutsunderlag 

1. Anhörigstöd för barn och unga, utredning från Vård- och äldrenämnden 

2020-09-21   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Författningssamlingen, Anna Enochsson 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Avdelningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr VAN 2020-00217 1.1.3.1 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, 

Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”      

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad har endast 
sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år och 
äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det 
finns behov av anhörigstöd till barn.   

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 
anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar.  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 
anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 
och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Beslutsunderlag 

1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 

2. Remissvar Förskolenämnden 

3. Remissvar Grundskolenämnden 

4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  

7. Remissvar Arbetslivsnämnden 

8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium      

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 



Från: VAN.diarium@boras.se 
Skickat: den 24 september 2020 15:23 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Handlingar för ärende 202000217, Anhörigstöd för barn och unga, 

utredning 
Bifogade filer: Beslut-202000217-VAN-§ 107.pdf; Utredning 2020-05-06 

Anhörigstöd.pdf; Skrivelse Nämnd.pdf 
 

Hej,  

Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2020-09-21 § 107 Anhörigstöd för 

barn och unga, utredning  

 

Med vänlig hälsning 

Malin Länsberg 

Nämndsekreterare  

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202000217, Anhörigstöd för barn och unga, utredning bifogas 

detta e-postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



 

 

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 
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Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00217 1.1.3.1 
 

  

 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 

18 år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 

”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 

anhörigstöd i Borås Stad.”      

Sammanfattning  

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad har endast 

sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år och 

äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det 

finns behov av anhörigstöd till barn.   

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 

anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 

samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 

att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 

fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-

20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 

avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 

utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 

reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 

åldrar.  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 

nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
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folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 

anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 

och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 

uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 

och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 

till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 

andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Utredningen visar att det 

finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska 

socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 

som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt 

blev barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är 

flera av artiklarna tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså 

redan innan barnkonventionen blev svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är 

förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har dessutom redan, genom 

att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar 

om att ge barn som anhöriga stöd.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 

personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 

efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Om det 

förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 

familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. 

I Sverige är den ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder 

kronor per år enligt NKA.  

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 

anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 

samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 

att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 

fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-

20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 

avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 

utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 

reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 

åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
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följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 

äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.” 

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 

nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 

folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.   

Arbetslivsnämnden har avstått yttrande. I remissförfarandet missades Fritids- 

och folkhälsonämnden, vars presidium lämnar ett förslag på yttrande från 

Fritids- och folkhälsonämndens presidium 2020-09-17. Övriga fem nämnder 

tillstyrker remissen.  

Med hänvisning till utredningens resultat samt inkomna remissvar, föreslår 

Vård- och äldrenämnden Kommunfullmäktige besluta att  

1. utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 

år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 

”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 

anhörigstöd i Borås Stad.” 

 

Nämndernas remissvar i sammanfattning 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker remissen. Förskolan har inte i uppdrag att ansvara 
för anhörigstöd men väl att uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta 
till socialtjänsten. Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan 
mellan olika förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens tillstyrker Vård- och äldrenämndens remiss med 
reservation för att grundskolans ekonomi inte påverkas. Grundskolenämnden 
håller med om ärendets betydenhet för barn och unga och anser det vara 
angeläget. Detta sker med reservation för att Grundskolenämndens ekonomi 
inte kommer påverkas.                   
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har frånvaro från 

skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.  

På förvaltningens gymnasieskolor finns idag många elever som är 18 år redan 

då de börjar årskurs 1, och de är en grupp som ofta förväntas ta än större 

ansvar för anhöriga. Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan 

fylla en viktig funktion. Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och 

ungdomarna med att detta finns, önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete 

mellan skola/anhörigstödjare.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 
elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 
äldrenämnden i det syftet. 
 
Individ- och familjenämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 
unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 
under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 
barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente. 
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.  
 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Inkommer med förslag till yttrande 2020-09-17. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 

2. Remissvar Förskolenämnden 

3. Remissvar Grundskolenämnden 

4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  

7. Remissvar Arbetslivsnämnden 

8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium                    

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Johan Wikander  

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 



9 
 

inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00935 3.3.6.0 

  

 

Samrådssvar på riksintresse kommunikationer i Västra 

Götalands län – insamlande av synpunkter på 

Trafikverkets underlag till Länsstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands ställningstagande.        

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade 

utpekanden av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen har valt 

att samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av 

kompletterande synpunkter.  

Synpunkter till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 1 april. 

Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan 

på riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i 

länet, i synnerhet bostadsbyggandet.  

Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som de kommer stå fast vid i sitt 

remissvar och som de vill förmedla till kommunerna. 

1. Länsstyrelsen kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är 

av riksintresse (de har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas). 

2. Länsstyrelsens utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen 

kopplat till mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla 

frågor ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets 

sakintresse ska skyddas inom systemet. 

3. Länsstyrelsen tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse 

kommunikation som de avser att stå fast vid. Läs mer nedan. 

Utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för både 

länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen är trygga med att motiv finns för 

redovisade utpekanden. Det Länsstyrelsen särskilt kommer titta på är om de 

åtgärder som redovisas som skydd för utpekade anläggningar är tydliga och 

rimliga. Detta eftersom områden som är av riksintresse för anläggningar för 

kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Det innebär 

att sådana åtgärder är förbjudna. 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande 

kopplat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. 

Här är en sammanfattning av Länsstyrelsens ställningstagande. 

Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta och 

inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i 

kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivitet kopplat 

till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse saknar stöd i 

hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Länsstyrelsen kan inte 

hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnyttjandet av en riksintressant 

väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transporter, vilka ökar belastningen på 

vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att utrymme för att bedöma och konsekvensbeskriva 

områdens lämplighet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov finns inom andra delar av 

PBL och MB. Länsstyrelsen kan i sin rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar 

trafikbelastningen på nationellt prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan 

måste hanteras och beskrivas av kommunen. 

Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande: 

Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför 

riksintressebestämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd 

av prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller 

användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller inte en 

influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafikverkets generella 

eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreciseringar. 

Beslutsunderlag 

1. E-post, komplettering Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på

Trafikverkets revidering av riksintresset kommunikationer 2021-02-15

2. Förteckning förändringar riksintresseanspråk.pdf 2021-02-15

3. Generella funktionsbeskrivningar, samrådsve.pdf 2021-02-15

4. Revidering av riksintresse kommunikationer .pdf 2021-02-15

Beslutet expedieras till 

1. vastragotaland@lansstyrelsen.se Diarienummer 408-4738-2021.

Tom Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Från: Nord Moa <moa.nord@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 15 februari 2021 10:56 
Till: O-DL-EXT-Kommunbrevlådor 
Ämne: KOMPLETTERING - Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på Trafikverkets 

revidering av riksintressen för kommunikationer 
Bifogade filer: Revidering av riksintresse kommunikationer - Länsstyrelsens insamlande av 

synpunkter Västra Götalands län.pdf; Svarsmall för Trafikverkets remiss 
gällande översyn av riksintressen.docx; Förteckning förändringar 
riksintresseanspråk, samrådsversion rättelse 20210210.pdf; Förteckning över 
riksintresseanspråk, samrådsversion.xlsx; Generella funktionsbeskrivningar, 
samrådsversion.pdf 

 
Bifogar även samrådsunderlag. 
  
Remissmaterialet i sin helhet finns tillgängligt på Trafikverkets hemsida: Remiss–nytt utpekande av 
riksintressen 2021 - Trafikverket 
  
  
Med vänlig hälsning 
Moa Nord 
  

Från: Nord Moa  
Skickat: den 15 februari 2021 10:07 
Till: O-DL-EXT-Kommunbrevlådor <O-DL-EXT-Kommunbrevlador@lansstyrelsen.se> 
Kopia: Stenberg Johanna <johanna.stenberg@lansstyrelsen.se>; Lidholm Andreas 
<andreas.lidholm@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer 
  
Hej! 
  
Bifogar Länsstyrelsens förfrågan om synpunkter (inkl. svarsmall) på Trafikverkets revidering av 
riksintressen för kommunikationer. 
  
Med vänlig hälsning 
  
  
Moa Nord 
Samordnare 
planeringsunderlag/riksintressen 
  
Funktionen för regional planering 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
010- 224 54 95 
moa.nord@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastra.gotaland 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/remissnytt-utpekande-av-riksintressen-2021/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/remissnytt-utpekande-av-riksintressen-2021/
mailto:moa.nord@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra.gotaland
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över 
förändringar per län 
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på 

riksintresseanspråk innebär. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är 

en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt 

nationellt, dessa redovisas här i stället för per län: 

 Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i 

utpekandet av järnvägen. 

 Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn 

pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens 

funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag. 

 Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid 

samtliga dessa har utgått. 

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning 

som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.  

 

Blekinge län .......................................................................................................................................................... 2 

Dalarnas län ......................................................................................................................................................... 3 

Gotlands län ......................................................................................................................................................... 4 

Gävleborgs län ..................................................................................................................................................... 5 

Hallands län .......................................................................................................................................................... 6 

Jämtlands län ....................................................................................................................................................... 7 

Jönköpings län ...................................................................................................................................................... 8 

Kalmar län ............................................................................................................................................................ 9 

Kronobergs län ................................................................................................................................................... 10 

Norrbottens län .................................................................................................................................................. 11 

Skåne län ............................................................................................................................................................ 12 

Stockholms län ................................................................................................................................................... 13 
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Södermanlands län ............................................................................................................................................ 14 

Uppsala län......................................................................................................................................................... 15 

Värmlands län .................................................................................................................................................... 16 

Västerbottens län ............................................................................................................................................... 17 

Västernorrlands län ............................................................................................................................................ 18 

Västmanlands län ............................................................................................................................................... 19 

Västra Götalands län .......................................................................................................................................... 20 

Örebro län .......................................................................................................................................................... 21 

Östergötlands län ............................................................................................................................................... 22 

 

Blekinge län 

Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats. 
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Dalarnas län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Mora godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora 

Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun 

Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika 

Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge 

Väg 69 Falun-Rättvik 

Väg 70 Mora-Idre 

Järnväg 

Insjön (kombiterminal) 

Anslutning till Insjöns kombiterminal 
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Gotlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 140, Visby- Klintehamn 

Väg 149, Visby – Visby flygplats 

Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140 

Sjöfart 

Kappelshamn hamn  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län. 
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Gävleborgs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder 

Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall 

Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro 

Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn 

Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne 

Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn 

Sjöfart 

Söderhamns hamn, Sandarne 
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Hallands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne 

Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland 

Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår 
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Jämtlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län 

Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län 

Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län 

Väg 321 Svenstavik-Mattmar 

Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge 

Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län 

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund 
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Jönköpings län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik 

Byarum-Tenhult, planerad anläggning 

Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping 

Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland 

Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4) 

Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland 

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats 
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Kalmar län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Västervik hamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Massamåla - Målilla 

Väg 34, Ålem – Högsby 

Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland 

Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats 

Järnväg 

Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk 

Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping 

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby 
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Kronobergs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Älmhult kombiterminal 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar 

Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping 

Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne 

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats 
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Norrbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård 

Järnväg 

Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå) 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA) 

Luleå Notviken underhållsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 94 Luleå-Arvidsjaur 

Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten 

Väg 97 Luleå-Jokkmokk 

Väg 99 Haparanda-Pajala 

Väg 395 Vittangi-Pajala 

Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506 

Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats 

Luftfart 

Gällivare flygplats 
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Skåne län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Skånebanan, Åstorp - Kattarp 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 11, Simrishamn - Malmö 

Väg 13, Höör - Ystad 

Väg 16, Dalby – Flädie 

Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland 

Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats 

Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats 

Väg 112, Åstorp – E6 

Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg 

Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 

Järnväg 

Simrishamnsbanan 

Sturupspendeln 

Åhusbanan 

Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 

Östervärn-Brågarp 

Luftfart 

Kristianstad flygplats 

Sjöfart 

Barsebäck hamn 
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Stockholms län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222  

E4.19 Sagoleden  

E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron 

E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron 

Järnväg 

Nynäsbanan, delen till Norviks hamn 

Brodepån 

Blackvreten 

Sjöfart 

Norviks hamn 

Bergs Oljehamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg  

Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa 

Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen 

Väg 263 

Väg 269 

Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda) 

Väg 277, delen Lidingöbron 

Väg 912 

Järnväg 

Saltsjöbanan 

Värtabanan, från östra bangården och söderut  

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen 
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Södermanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan 

Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen 

Järnväg 

Eskilstuna godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro 

Väg 53 Nyköping-Eskilstuna 

Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats 

Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20 

Järnväg 

Folkesta-Nybybruk 
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Uppsala län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län. 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 72 Uppsala-Heby 

Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg 

Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm 

Väg 291 E4-Älvkarleby 

Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats 

Luftfart 

Uppsala (Ärna) flygplats 
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Värmlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad 

Nobelbanan Örebro - Kristinehamn 

Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge) 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns  

Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro 

Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna 

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats 
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Västerbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Järnväg 

Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 
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Västernorrlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand 

Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken 

Anslutning till Örnsköldsviks hamn 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg 

Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län 

Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län 

Väg 90 

Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län 

Väg 331, E4-Graninge 

Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs) 

Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland 

Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall) 

Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats 

Anslutning till Kramfors flygplats  
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Västmanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Tillberga depå 

Västerås kombiterminal 

Västerås västra motorvagnsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna 

Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala 

Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats 

Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn 

Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn 

Luftfart 

Västerås flygplats 
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Västra Götalands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Uppställning och depå vid Lärje 

Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal 

Sjöfart 

Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 

Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 42 Borås –Trollhättan 

Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26 

Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan 

Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping 

Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund 

Väg 155  Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 

Väg 158 Säröleden 

Väg 164 Strömstad – Åmål 

Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping 

Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet 

Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats 

Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 

Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal 

Järnväg 

Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil 

Luftfart 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Sjöfart 

Vänersborgs hamn 
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Örebro län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Sannahed rälsverkstad 

Hallsberg Rala  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland 

Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland 

Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland 

Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland 

Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats 

Järnväg 

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp) 
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Östergötlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Boxholms depå 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 34 Linköping-Motala 

Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län 

Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro 

Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats 

Järnväg 

Bjärka Säby-Västervik 

Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred 

Luftfart 

Norrköpings flygplats 
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Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

1. Inledning 

Syftet med de generella funktionsbeskrivningarna är att skapa samsyn kring, och en enhetlig beskrivning av, 

vilka funktioner, eller värden, som utgör Trafikverkets riksintressen. De generella funktionsbeskrivningarna 

ska också tydliggöra vilken annan utveckling som kan innebära skador på eller medföra synergier med 

Trafikverkets anläggningar av riksintresse. De generella funktionsbeskrivningarna är tänkta att underlätta för 

samhällsutveckling i synergi med trafikslagens anläggningar och tydliggöra funktionerna i transportsystemet. 

Informationen är uppdelad per trafikslag. Texten om respektive trafikslag inleds med en generell beskrivning 

av vilken utveckling som kan innebära skador eller synergier med trafikslaget i fråga. Därefter följer 

beskrivningar av ett antal generella funktioner som är vanligt förekommande för riksintressen inom 

trafikslaget.  

I karttjänsten samt i förteckningen över riksintressen (excel) går det att se vilka generella funktioner 

Trafikverket tillskriver varje enskild anläggning av riksintresse.  

 

1. Inledning .......................................................................................................................................................... 1 

2. Järnväg ............................................................................................................................................................. 2 

3. Väg ................................................................................................................................................................. 13 

4. Sjöfart ............................................................................................................................................................. 23 

5. Luftfart ........................................................................................................................................................... 31 
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2. Järnväg 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier ................................................................................. 2 

2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner .......................................................................... 3 

2.2.1 TEN-T stomnät .................................................................................................................................... 3 

2.2.2 TEN-T övergripande nät ...................................................................................................................... 4 

2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik .................................................................................................. 5 

2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik ................................................................................ 6 

2.2.5 Omledningsbana ................................................................................................................................. 7 

2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse................................................................................................. 8 

2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse ................................................................ 9 

2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer ............................................ 10 

2.2.9 Anläggning för tjänst ......................................................................................................................... 11 

Trafikverkets anspråk för järnväg består dels av banor och dels av anläggning för tjänst, vilket omfattar bland 

annat depåer, kombiterminaler och rangerbangårdar. Anspråket för järnvägsbanor omfattar samtliga banor 

som hör till järnvägen. 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar:  

 Uppförande av störningskänslig bebyggelse inom område kring järnvägen där riktvärden för buller 

eller luftkvalitetsnormer riskerar att överstigas.  

 Uppförande av bebyggelse inom riskområde eftersom detta kan leda till begränsningar av vilken typ 

av gods som kan transporteras. 

 Införande av begränsningar, exempelvis förelägganden eller områdesskydd som kan påverka 

trafikering eller kapacitet och försvårar nyttjandet av riksintresseområdet.  

 Markanvändning som på något annat sätt påverkar tillgänglighet/framkomlighet för gods- och/eller 

persontransporter på järnvägen.  

 Exploatering nära spåret kan påverka markens stabilitet och järnvägens konstruktion vilket i sin tur 

kan påverka vilken typ av transporter som kan nyttja länken i fråga.  

 Markanvändning som bidrar till fler passager över järnvägen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar: 

 Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter  

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

2.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning1. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg stomnät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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2.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning2. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-T övergripande 

nät är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket 

och har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg övergripande nät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik 

Särskilt viktigt för funktionen hos järnvägar för godstrafiken är möjligheter till omlastning till och från sjöfart 

och vägtrafik. Därmed är tillgängligheten till anläggningar för tjänst av särskild vikt för att kunna upprätthålla 

godstrafiken.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnväg som trafikeras av godstrafik: 

Skador kan uppstå om kopplingarna till omlastningsplatser eller industrier försämras. 
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2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik 

Banor som trafikeras av långväga persontrafik knyter samman orter och städer i Sverige och utgör ett viktigt 

nät för persontransporter. För att persontrafiken ska kunna fungera är det av vikt att stationer finns utmed 

banan. Stationerna utgör en bytespunkt för persontrafiken till andra färdmedel. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för banor 

som trafikeras av långväga persontrafik: 

Synergieffekter skapas av förbättrad anslutning till andra banor som trafikeras av långväga persontrafik. Det 

är viktigt att se banorna som en del av ett nät. Deras inbördes relationer till varandra och gemensamma 

målpunkter ger möjligheter till resandeutbyte och för personerna som nyttjar järnvägen att nå fler 

destinationer.  
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2.2.5 Omledningsbana  

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta järnvägssystemet är det av stor vikt att det finns utpekade 

länkar för att leda om trafik vid behov. Länkarna kopplar ihop utpekade riksintressestråk så att dessa även 

kan nyttjas vid avbrott.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

omledningsbanor: 

Funktionen som omledning kräver att järnvägen har en tillräcklig kapacitet för att vid särskilda händelser 

också kunna hantera den trafik som annars nyttjat riksintresselänken.  

Förbättrade anslutningar mellan omledningen och riksintresset skapar synergier i och med att omledningen 

underlättas. Förbättrad bärighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter skapar också synergier som 

stärker järnvägens funktion som omledningsbana. 
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2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse 

Alla stationer med resandeutbyte längs med järnväg av riksintresse är en del av riksintresset. 

Riksintresseutpekandet av stationer omfattar stationens kärnfunktion, det vill säga: plattform med 

väntfunktion, plattformsförbindelser och trafikinformation. Övriga delar av stationen ingår inte i 

riksintresseutpekandet om inte annat anges i en precisering.  

Stationerna har en central funktion för att persontransporter med järnväg ska fungera eftersom det är platser 

där det går att ha ett resandeutbyte. Stationen är således en stödjande funktion till järnvägens funktion.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

stationer: 

För att stationen ska fungera som en effektiv bytespunkt och underlätta för persontransporter på järnväg 

krävs funktioner utöver kärnfunktionen. Utveckling av bytespunkten genom till exempel busshållplats, 

cykelparkering och service påverkar stationen positivt. Ändrad markanvändning i närheten av stationen kan 

påverka möjligheten att ta sig till stationen både positivt och negativt. Stationens och järnvägens funktion 

behöver således beaktas vid fysisk planering i anslutning. 

Det krävs ytor kring stationen för att resenärer skall kunna komma till och från plattformarna på ett snabbt, 

säkert och enkelt sätt. Man behöver även beakta hur säkerheten kan påverkas vid utbyggnad i stationens 

närhet.  
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2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse 

Järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar så behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. Dessa länkar är av särskilt värde för godstransporter, 

för vilka det är extra viktigt att undvika onödig omlastning. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse: 

Skador på järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse får framförallt konsekvenser för 

anläggningen i fråga. Bristande kapacitet och bärighet på anslutande infrastruktur skadar riksintresset. 
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2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa järnvägars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga banor. Det innebär möjligheter till 

resor och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Järnvägarna försörjer såväl godsflöden som persontransporter varvid båda perspektiven bör 

beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på annat vis kommer att påverka möjligheter till 

transporter. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägarvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda banans funktion förstås som en del av ett större nät. 
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2.2.9 Anläggning för tjänst 

Riksintresseutpekande av anläggning för tjänst sker för de anläggningar som krävs för att 

riksintressejärnvägarnas funktion ska kunna upprätthållas. Anläggning för tjänst är en övergripande 

benämning för de spårområden som möjliggör för uppställning, omlastning, rangering och underhåll av tåg. 

Alla anläggningar för tjänst är beroende av en god koppling till järnvägssystemet och behöver vara 

lokaliserade så att de passar in i såväl gods- som persontågstrafikens omloppsbanor.  

I storstadsområden kan konkurrensen om mark vara stor och det kan finnas andra anspråk på de 

spårområden som kompletterar järnvägen. I och med att funktionen hos anläggningar för tjänst är beroende 

av kopplingen till järnvägen samt tågens rutter och linjer är det viktigt att hänsyn visas till anläggningar för 

järnvägens tjänster i storstadsområden eftersom alternativ mark för anläggningarna är svår att tillgå. 

Trafikverket driver inte några depåer eller kombiterminaler i egen regi, detta sker av andra aktörer på 

marknadsmässiga grunder. Depåer och kombiterminaler är dock en förutsättning för att trafikeringen av 

järnvägen ska kunna fungera samt för att överförflyttning från och till andra trafikslag ska kunna ske. 

Riksintresseutpekandet sker för att långsiktigt säkerställa att anläggningarna ska kunna finnas. 

Godsbangård 

En godsbangård kan innehålla flera olika funktioner för järnvägen. Tågbildning sker på godsbangårdar, vilket 

kan medföra buller. Det kan också finnas möjligheter för uppställning av tåg, lastning, underhåll och växling. 

Godsbangården behöver fungerande kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för att dess funktion i 

systemet ska kunna upprätthållas.  

Kombiterminal 

En kombiterminal möjliggör för omlastning av gods mellan olika trafikslag. Förutom järnvägskopplingen är 

det centralt för kombiterminalens funktion att dess anslutningar till väg, flygplats och/eller hamn 

upprätthålls.  

Rangerbangård 

På en rangerbangård finns en rangervall, som används för att sortera vagnar beroende på var deras 

slutdestination finns. Rangeringen pågår stora delar av dygnet och medför buller varvid det är viktigt att 

störningskänslig bebyggelse som kan begränsa tiden rangering kan genomföras inte uppförs i anslutning till 

rangerbangården. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar lämpligheten för bebyggelse i anslutning 

till rangerbangården. En rangerbangård är beroende av kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för 

att transporterna ska kunna ske. Den är däremot inte beroende av kopplingar till annan infrastruktur så som 

vägar för att upprätthålla sin funktion. 

Depå 

Depåer är verkstadsområden inklusive uppställningsområden. Såväl godståg som persontåg behöver 

regelbundet underhållas. När tågen transporteras till eller från depåerna upptar de tid i spår och ju längre 

avstånd det är till depån desto mer resurser nyttjas. En depås lokalisering är av central vikt för att dess 

funktion i systemet ska kunna upprätthållas. Att flytta en depå kan få stora konsekvenser för trafikeringen på 

järnvägen i och med att ledtiderna blir längre.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

anläggning för tjänst: 

Anläggningar för tjänst är stödjande till järnvägen och nödvändiga för en fungerande järnvägstrafik. Det 

innebär att åtgärder som innebär hinder för verksamheten på anläggningen kan påverka tågtrafiken negativt. 

Exempel på åtgärder som skulle kunna innebära hinder är uppförande av störningskänslig bebyggelse i 
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anslutning till rangerbangård, försämrad väganslutning till kombiterminal eller flytt av depå till ett mer 

perifert läge i förhållande till tågens omloppsbanor. 

Markanvändning som begränsar framkomligheten till spårområdet kan påverka järnvägens funktion negativt. 

Utöver de skador och synergier som gäller för järnvägen generellt, behöver även riktvärden för industribuller 

beaktas vid exploatering av störningskänslig bebyggelse, då verksamheten vid lastning och lossning omfattas 

av dessa. Synergier kan skapas då industrier och andra verksamheter med stora transportbehov etableras i 

anslutning till omlastningsplatser så som kombiterminaler.  
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3.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade vägar:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Det kan leda till begränsningar i framkomligheten i vägnätet 

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods eller 

persontransporter. Framkomligheten kan försämras till följd av en betydligt ökad trafikmängd. 

Normal trafiktillväxt till följd av växande tätorter innebär dock inte en påtaglig skada. 

Framkomligheten och kapaciteten kan försämras genom tillkomsten av fler korsningspunkter eller 

på-/avfarter. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar m.m. 

 Åtgärder som placeras inom eller i anslutning till en korridor för en planerad eller framtida 

anläggning kan försvåra tillkomsten av anläggningen. Det kan leda till att vägen blir fysiskt omöjlig att 

bygga eller att kostnaden ökar så mycket att den inte längre kan finansieras inom 

infrastrukturplaneringen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade vägar: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 
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3.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

3.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning3. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i stomnätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 



   

 
PM  15 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020-161363 2021-01-22  
   

 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

3.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning4. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-t övergripande nät 

är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket och 

har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i det övergripande nätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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3.2.3 Nationella stamvägnätet 

Vägarna i det nationella stamvägnätet är fastställda av riksdagen. Stamvägnätet ska hantera långväga person- 

och godstransporter. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för nationella 

stamvägnätet: 

Stamvägnätets kapacitet är av central vikt för långväga person- och godstransporter. Påtaglig skada kan 

uppstå när illa vald lokalisering av trafikalstrande målpunkt som enskilt leder till en betydande försämring av 

vägens framkomlighet och kapacitet sker.  
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3.2.4 Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse 

Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. De vägar som pekas ut enligt detta kriterium är viktiga 

för att transportnätet ska bli sammanhängande. 

Många av de vägar som har denna funktion har andra väghållare än Trafikverket.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för vägar som 

binder samman anläggningar av riksintresse: 

När skadan på en väg av riksintresse ska bedömas behöver även skadan det medför på anläggningen av 

riksintresse som vägen leder till beaktas. 

Förbättrad kapacitet eller framkomlighet på en väg som binder samman två eller flera riksintressen kan skapa 

synergieffekter och underlätta för transporterna till och från anläggningen. Förbättrad bärighet kan till 

exempel medföra att färre lastbilar behövs för att transportera samma mängd gods.  
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3.2.5 Omledningslänk 

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta vägsystemet är det av stor vikt att det finns utpekade länkar 

för att leda om trafik vid behov. Funktionen som omledningsväg kräver att vägen har en tillräcklig kapacitet 

att kunna hantera den trafik som annars hade trafikerat riksintressevägen.  

Länkarna utgörs i regel av tvärförbindelser mellan vägar och innebär inte ett fullständigt omledningsnät.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

omledningslänkar: 

Förbättrade anslutningar mellan omledningsvägen och den primära riksintressevägen skapar synergier i och 

med att omledningen underlättas. Förbättrad framkomlighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter 

skapar också synergier som stärker vägens funktion som omledningsväg. 
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3.2.6 Funktionellt prioriterat vägnät 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det 

pekas ut utifrån en eller flera av följande fyra funktioner: godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor och kollektivtrafik. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas 

anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där.  

Alla vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som funktionellt prioriterat vägnät.  

- Funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter 

Vägar som är funktionellt prioriterade för godstransporter är internationellt, nationellt eller regionalt viktiga 

för långväga godstransporter. Särskilt viktigt för dessa vägar är kopplingen till målpunkter för godset och 

noder för omlastning.  

En annan viktig aspekt är att en jämn hastighet bör kunna hållas. Inbromsning och acceleration ökar bullret 

och utsläppen av olika föroreningar från trafiken och ger även högre bränslekostnader. En godtagbar 

framkomlighet och förutsägbarhet även i rusningstrafik är också viktigt för godstrafiken på det funktionellt 

prioriterade vägnätet. 

- Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor 

Det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor ska tillgodose framkomlighet och 

tillgänglighet för personresor. Centralt är kopplingen till målpunkter så som centra för boende och/eller 

arbetsplatser. För persontrafiken är det särskilt viktigt att en godtagbar framkomlighet och förutsägbarhet 

upprätthålls även i rusningstrafik. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för det 

funktionellt prioriterade vägnätet: 

Utveckling som leder till hastighetsförändringar på delar av vägnätet kan innebära skador på funktionen. 

Exploatering längs med vägarna som är störningskänsliga vad gäller buller, vibrationer och luftkvalitet kan 

försvåra upprätthållandet av funktionen på vägen genom risk för förelägganden som kan leda till exempelvis 

sänkt hastighet. Exploatören kan behöva bidra till åtgärder för att kompensera så att tillgängligheten kan 

bibehållas. 

Välplanerade anslutningar till vägen ökar tillgängligheten. Kopplingar i bytespunkter för kollektivtrafiken till 

andra färdmedel ökar också tillgängligheten och förbättrar funktionen. 
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3.2.7 Rekommenderad färdväg för farligt gods 

De rekommenderade färdvägarna för farligt gods syftar till att säkerställa en god framkomlighet även för 

farligt gods med minimerade risker. De är av god trafiksäkerhetsstandard för att minimera sannolikheten för 

att en olycka ska inträffa. Det finns ett primärt vägnät som utgör stommen i vägnätet och bör i så stor 

utsträckning som möjligt användas av genomfartstrafiken. 

Alla vägar som är rekommenderad färdväg för farligt gods är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som rekommenderad färdväg för farligt gods. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

rekommenderade färdvägar för farligt gods: 

Det är av särskild vikt att skyddsavstånd för farligt gods respekteras längs med dessa leder. Utveckling i 

närheten av vägarna som begränsar vilken typ av gods som kan transporteras innebär skador på riksintresset 

och försvårar påtagligt möjligheterna att transportera farligt gods inom Sverige. 

Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter kan påverka de rekommenderade färdvägarna för farligt gods 

positivt. 

  



   

 
PM  21 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020-161363 2021-01-22  
   

 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

3.2.8 Väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa länkars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga vägar. Det innebär möjligheter till resor 

och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Vägarna är av varierande typ, men kan bland annat utgöras av motorvägar, motortrafikled och 

landsvägar. Väglänkarnas funktion är beroende av deras sammanhang. Vägarna försörjer såväl godsflöden 

som persontransporter varvid båda perspektiven bör beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på 

annat vis kommer att påverka väglänken i fråga. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för väglänkar 

som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda vägens funktion förstås som en del av ett större nät. 

Upprustning av anslutande vägar så att den totala standarden på vägen mellan regionalt centra och 

Stockholm/Göteborg/Malmö ökar kan innebära synergier för väglänken i fråga.  
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3.2.9 Led i storstad 

I en storstad är ofta konflikterna om och anspråken på markområden högre än i andra miljöer. 

Trafikintensiteten på leder genom storstäder är ofta hög. Leder genom storstäder är komplexa då de ska 

hantera långväga transporter och transporter mellan målpunkter i närområdet. Både gods och 

persontransporter ska samsas om utrymmet och kapaciteten behöver vara hög.  

Att en väg utgör en led i storstad ligger inte till grund för att den blir utpekad som riksintresse, men flera 

viktiga vägar av riksintresse utgör också en led i storstad varvid det är viktigt att framhålla de specifika 

förutsättningarna för denna funktion. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för led i 

storstad: 

Ökad belastning av lokala transporter till följd av nya exploateringar eller förändringar på kringliggande 

vägnät kan skada och/eller hindra möjligheterna för långväga transporter att nyttja leden för genomfart. Ny 

bebyggelse är en självklarhet i storstäder men bebyggelsen måste lokaliseras på de platser där det finns störst 

möjlighet till yteffektiva transporter. Det är därför viktigt att olika lokaliseringar prövats i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen.  
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4.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Hamnens verksamhet pågår i regel dygnet runt.   

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods 

eller persontransporter. Detta gäller såväl anslutande infrastruktur på land som farleder. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet 

av anläggningar m.m. 

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 
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4.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

4.2.1 Allmän hamn 

Allmänna hamnar är av särskild betydelse för den allmänna trafiken. En allmän hamn får inrättas om hamnen 

är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän hamn är öppen för allmän sjötrafik, vilket 

innebär att alla fartyg i princip har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Hamnen 

fyller en funktion som koppling mellan sjö- och landtransporter. I hamnens verksamhetsområde ingår både 

ytor på land och i vatten. Allmänna hamnar kan både ha funktionen att hantera persontransporter och 

godstransporter. Möjligheten till att lasta och lossa fartyg samt att omlasta gods till andra fartyg, järnväg- eller 

vägtransport är en central funktion för hamnen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

allmänna hamnar: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och landtransporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.2 Hamn av central betydelse 

Dessa hamnar utgör inte nödvändigtvis samma koppling mellan land- och sjötransporter som de utpekade 

allmänna hamnarna. Exempel på detta kan vara hamnar som bedömts kunna utgöra ersättning för andra 

hamnar eller på något sätt kan användas för att avlasta landinfrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

hamnar av central betydelse: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära en 

negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och lagerverksamhet 

utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i anspråk för andra 

ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när arbete får utföras och 

minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.3 TEN-T hamn 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning5. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

En TEN-T hamn fyller i princip samma funktion som beskrivits under allmänna hamnar. Endast TEN-T 

hamnar som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, men många av de hamnar som är av riksintresse 

ingår i TEN-T övergripande nät. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T hamn: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 

  

                                                           
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.4 Allmän farled 

En farled är en sjöväg anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i nautisk 

publikation. Ihop med sjötrafikstråken fyller farleden funktionen som en del av sjötransporten i 

transportsystemet, den del som börjar eller slutar i hamnen. Farledens kapacitet anges i maximala 

dimensioner för djupgående, längd, bredd och i förekommande fall även segelfri höjd. Restriktioner kan också 

förekomma för vindstyrka och mörkernavigering.  

Farleder till hamn av riksintresse eller enskild hamn av större betydelse pekas ut som riksintresse. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

farleder till hamn av riksintresse: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 
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4.2.5 TEN-T inre vattenvägar 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning6. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

I Sverige har inte samma tradition av att dela upp sjöfart i en havsdel och en inlandsdel funnits. De farleder 

som ingår i TEN-T inre vattenvägar i Sverige skiljer sig i egentlig mening inte från andra farleder.  

En indelning av områden baserade på våghöjd finns dock i Sverige, där andra regler rörande 

fartygskonstruktion och bemanning gäller enligt vad Transportstyrelsen föreskrivit. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T inre vattenvägar: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 

  

                                                           
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.6 Sjötrafikstråk 

Ett sjötrafikstråk är en sjöväg som utgör den kortaste navigerbara vägen mellan två punkter med hänsyn 

tagen till tillräckligt vattendjup. Fartygsstråk är inte föreskrivna eller utmärkta i sjökortet (jämför farled), 

förutom i de avsnitt av fartygsstråket som omfattas av ruttsystem. Sjötrafikstråk fyller tillsammans med 

farleden en del av sjötransporten i transportsystemet. Dessa stråk återfinns oftast längre ut till havs och 

påverkas därför inte bara av svensk lagstiftning utan även av internationell lagstiftning.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

sjötrafikstråk: 

I och med att allt fler verksamheter pågår till havs kan funktionen av dessa stråk påverkas. Havsbaserad 

energiproduktion har setts som en potentiell källa till konflikt om den inte anpassas till sjöfartens behov. Även 

alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 
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4.2.7 Ankarplats 

Ankringsområden och rekommenderade ankringsplatser anvisas där bottenbeskaffenheten och 

bottentopografin och sjötrafiksituationen är sådan att ankring är lämplig. Ankringsområden har en definierad 

yta och visas som sådan i sjökort. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

ankarplatser: 

Minskad kapacitet vid en ankarplats kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. 

Byggnationer eller annan verksamhet än sjöfart vid en ankarplats eller i dess närhet kan leda till en sådan 

utveckling. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 
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5.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade 

flygplatser: 

 Uppförande av störningskänsliga anläggningar (bebyggelse) inom påverkansområde för buller eller 

risk. 

 Uppförande av anläggningar som kan generera störningar (EMC) och riskerar att störa 

radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan flygplan och markbunden 

navigerings-/landningsutrustning. 

 Uppförande av hinder som byggnader, master etc som riskerar att tränga igenom flygplatsens 

nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka flygplatsens operativa verksamhet. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar mm och som i framtiden kan begränsa flygplatsens utveckling.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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5.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

5.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning7. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
7Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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5.2.2 Nationella basutbudet 

Det nationella basutbudet består av flygplatser som har beslutats av regeringen. Enligt regeringen är syftet 

med nationella basutbudet att säkerställa en del av ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem 

som garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.  

En flygplats som ingår i det nationella basutbudet får inte läggas ner utan regeringens godkännande även om 

den går med förlust. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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5.2.3 Grundläggande tillgänglighet 

Utifrån det transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet ska transportsystemets utformning, funktion 

och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Utifrån detta har därför Trafikverket pekat ut ett antal flygplatser 

som riksintresse. Dessa flygplatser utgör en central infrastruktur/kommunikationsanläggning för att 

tillgodose grundläggande tillgänglighet och åtkomlighet för en region. Med åtkomlighet avses när en person 

som reser med första avgång från exempelvis Karlstad flygplats i avsikt att besöka Bryssel och återvända med 

sista avgången hem. Tillgänglighet – innebär att en person som reser från Bryssel vill göra en förrättning över 

dagen i Karlstad.8 Tillgången till flygtrafik såväl inom landet som till regioner i Europa skapar förutsättningar 

för en grundläggande tillgänglighet. Flygplatserna fungerar även för att kunna kopplas samman med andra 

transportslag för att uppnå en god tillgänglighet i hela regionen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
8 Transportstyrelsen gör årligen en tillgänglighetsrapport, där åtkomlighet och tillgänglighet från ett antal 
flygplatser i Sverige undersöks.  
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5.2.4 Övrig flygplats 

Dessa flygplatser har en viktig funktion i den nationella infrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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Riksintresse kommunikationer Västra Götalands 
län – insamlande av synpunkter på Trafikverkets 
underlag 
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekan-
den av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att 
samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av komplette-
rande synpunkter. 

Vi önskar att kommunen samlat återkommer med eventuella synpunkter till oss på 
Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 1 april.  
Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer 
408-4738-2021. 

Länsstyrelsen bifogar erhållet material från Trafikverket samt en länk till Trafik-
verkets sektorsbeskrivning av riksintresse kommunikationer som de tog beslut om i 
september 2020 efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i re-
missförfrågan men kan behövas för förståelse. 

Riksintressen - Trafikverket 
Sektorsbeskrivning (trafikverket.se) 
 

Informationsträffar 
Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till 3 informationsträffar via Skype för diskussion 
om synen på underlaget. Samma information kommer delges på de 3 träffarna. 

Tisdag 9 mars kl 15-16 Anslut till Skype-mötet        

Onsdag 17 mars kl 14-15  Anslut till Skype-mötet        

Torsdag 25 mars kl 9.30-12 i samband med länsstyrelsens träff för ÖP handläggare 
- Anslut till Skype-mötet          
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https://meet.lansstyrelsen.se/johanna.stenberg/K25K67FM
https://meet.lansstyrelsen.se/johanna.stenberg/T287H497
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Länsstyrelsen syn på underlaget 
Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan på 
riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet, i 
synnerhet bostadsbyggandet. Vi har ännu inte kunnat bedöma huruvida bifogat un-
derlag bidrar till att minska frågorna kopplat till den kommunala planeringen eller 
om underlaget är så tydligt som det bör vara för förutsägbarhet. 

Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som vi kommer stå fast vid i vårt re-
missvar och som vi vill förmedla till kommunerna i samband med detta utskick. 

1. Vi kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksin-
tresse (vi har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas). 

2. Vår utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till 
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor 
ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets 
sakintresse ska skyddas inom systemet. 

3. Vi tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommuni-
kation som vi avser att stå fast vid. Läs mer nedan. 

Utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för både länsstyrel-
sen och kommunen. Vi är trygga med att motiv finns för redovisade utpekanden. 
Det vi särskilt kommer titta på är om de åtgärder som redovisas som skydd för ut-
pekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som är av 
riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av an-
läggningarna. Det innebär att sådana åtgärder är förbjudna.  

Sammanfattning ställningstagande 
2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopp-
lat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Här är 
en sammanfattning av Länsstyrelse ställningstagande. 

Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta 
och inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i 
kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivi-
tet kopplat till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse 
saknar stöd i hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
Länsstyrelsen kan inte hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnytt-
jandet av en riksintressant väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transpor-
ter, vilka ökar belastningen på vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att ut-
rymme för att bedöma och konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov finns inom andra delar av PBL och MB. Länssty-
relsen kan i sin rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelast-
ningen på nationellt prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan 
måste hanteras och beskrivas av kommunen 

Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande: 

Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför riksintressebe-
stämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd av 
prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller 
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användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller 
inte en influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafik-
verkets generella eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreci-
seringar. 

Frågor och svar 
Frågor på Trafikverkets underlag kan Länsstyrelsen inte svara på. Önskar någon 
kommun att vi lyfter nån fråga till Trafikverket så hör av er till oss eller fråga Tra-
fikverkets kontaktperson direkt. Delta gärna på något av våra informationstillfällen. 
Länkar till informationsträffarna finns ovan. Önskas kallelse till informationsträf-
farna kontakta Johanna Stenberg. Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se 

Vi kommer nyttja inkomna remissvar i vår samlade bild av Västra Götalands syn 
på underlagen från Trafikverket. 

För enskilda synpunkter på ett särskilt riksintresseanspråk – nyttja gärna bifogad 
tabell från Trafikverket. 

Varje kommun bestämmer form för remissvar. Vi tillvaratar alla synpunkter. En 
kommun kan välja att avstå från att svara. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer 
att se till helheten i det samlade remissvaret.  

Allmänna frågor och frågor om informationsträffar kan ställas till: 
Johanna Stenberg, Samhällsavdelningen 
Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se 
010-224 46 12 

Synpunkter sänds till vastragotaland@lansstyrelsen.se markerat med diarienummer 
408-4738-2021.  

Med vänlig hälsning 

Moa Nord och Johanna Stenberg  
Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

Sändlista remiss 
Västra Götalands 49 kommuner 

Riksintressesystemet är direkt kopplat till planering enligt Plan och Bygglagen 
(PBL) varför sändlistan enbart går till de med ansvar för planering utifrån PBL i 
vårt län, kommunerna. 

mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:Johanna.stenberg@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Åtgärdsvalsstudie Viared inklusive Boråstorpet 

Kommunstyrelsens beslut 

Åtgärdsvalsstudien godkänns inför fortsatt arbete.        

Ärendet i sin helhet 

I maj 2020 undertecknades ett avtal mellan Borås Stad och Trafikverket; 
”Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Borås Stad och Trafikverket 
kring problembild och åtgärder i Viared”. Av denna framgår följande: ”Borås 
Stad som drivande part ska i samverkan med Trafikverket utreda 
trafiksituationen i Viared kopplat till kommunalt och statligt vägnät.” Vidare 
framgår att utredningen ska belysa föreslagna åtgärders effekt på trafiksäkerhet, 
framkomlighet och samhällsekonomisk lönsamhet. För att följa Trafikverkets 
planeringsmetodik beslutade kommunen att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
för Viared. Sedan tidigare har kommunen arbetat med föreliggande trafikanalys 
som nu även ligger till grund för bedömningar av de åtgärdsförslag som 
redovisas i ÅVS:en. 
 
Borås Stads planering är inriktad mot fortsatt utveckling av 
verksamhetsområden inom och i nära anslutning till Viared. För närvarande 
finns mark tillgänglig inom detaljplanen för Viared Västra, totalt ca 56 ha BTA, 
där dock framtagen detaljplan delvis inte kan bebyggas förrän Borås Stad och 
Trafikverket har tecknat ett medfinansieringsavtal för nödvändiga åtgärder i 
väginfrastrukturen. 
 
I kommunens översiktsplan har ett område pekats ut väster om Viared västra 
och därutöver området Viared Sydöstra i nära anslutning till Segloravägen och 
Prognosgatan. Totalt bedömer kommunen att dessa båda områden skulle kunna 
innebära utbyggnad av verksamhetslokaler som omfattar ca 40 ha BTA. 
Kommunens bedömning är att det idag framförallt finns ett stort intresse för 
att etablera verksamheter för logistik. Trenden inom denna bransch är allt 
större grad av automatisering vilket leder till allt lägre personaltäthet och 
därmed allt färre arbetsresor. Däremot blir lastbilstransporterna omfattande. 
 
I dagsläget är Viared anslutet till det övergripande vägnätet via Nabbamotet på 
väg 40 och Frälsegårdsrondellen på väg 27. Kapaciteten har bedömts vara 
tillräcklig för dagens trafik om än att det observerats tendenser till köbildning 
på Nabbmotets västgående avfartsramp under morgonens högtrafikperiod. 
Kapaciteten i Frälsegårdsrondellen har visat sig varit för låg för inkommande 
trafik från väster varför kommunen tagit fram ett förslag till utbyggnad av 
ytterligare ett körfält in mot cirkulationen. 
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Trafikanalyserna i denna utredning visar att den befintliga utformningen inte 
klarar riktvärdena för god framkomlighet givet trafikbelastningen från att hela 
detaljplanen Viared västra skulle vara genomförd. Ett förslag till ombyggnad har 
tagits fram som innebär att den norra korsningen i Nabbamotet byggs om till 
droppe och den södra till cirkulation. Avfartsrampen med västgående trafik 
breddas till två körfält närmast droppen och detta föreslås även för avfartsramp 
för östgående trafik. Påfartsrampen med östgående trafik breddas närmast 
cirkulationen till två körfält, men smalnas av till ett före påfart till väg 40. För 
att det lokala nätet ska ha kapacitet för att hantera den större kapaciteten i 
Nabbamotet föreslås att Viaredsvägen breddas med ett körfält i varje riktning 
mellan den föreslagna cirkulationen i Nabbmotet och Ödegärdesgatan. För att 
öka kapacitet och säkerhet vid påfart mot öster i Nabbamotet föreslås att 
anpassningssträckan förlängs med 150 meter till totalt 300 meter.  
 
Anläggningskostnaden för åtgärderna i Nabbamotet bedöms grovt uppgå till 
storleksordningen 30 mnkr. Utformningsförslaget för Nabbamotet med 
ombyggnad från dagens ABC-korsningar till droppe och cirkulation bedöms 
förutom ökad kapacitet också ge ökad trafiksäkerhet. 
Enligt genomförda kapacitetsanalyser kommer utformningsförslaget för 
Nabbamotet ge förbättrad och tillräcklig kapacitet för trafiktillväxten till följd av 
detaljplanen för Viared västra. 
 
Med förutsättningen att även de två andra områdena skulle exploateras, Västra 
Viared västra och Viared Sydöstra, behövs ytterligare kapacitet till väg 40. 
Denna kapacitet fås genom att bygga den halva trafikplatsen vid Boråstorpet. 
Den tillkommande trafiken från de framtida eventuella områdena Västra Viared 
västra kommer med naturlighet att välja påfarten i Boråstorpet och därmed inte 
belasta Nabbamotet. 
 
En trafikökning på väg 40 enligt Trafikverkets basprognos tillsammans med 
trafikökningen från de framtida områdena kommer att medföra att 
belastningsgraden i växlingssträckan mellan Nabbamotets påfart mot öster och 
väg 40 på längre sikt blir högre än riktvärdet vilket innebär att påfarten inte 
uppfyller kriteriet för önskvärd servicenivå. För att minska belastningen i 
Nabbamotet planerar kommunen att bygga ett separat högersvängfält på 
Segloravägen, höja hastighetsgränsen på Viaredsvägen samt bygga ut ytterligare 
ett körfält in mot Frälsegårdsrondellen från väster. 
 
Utbyggnad av ett halvt eller helt mot vid Boråstorpet beräknas vara 
samhällsekonomiskt lönsamt givet kommunens framtida exploateringar. Den 
huvudsakliga orsaken till detta är att trafiken som är riktad mot väster får stora 
vägförkortningar. Den logistiska inriktningen på framtida verksamheter bedöms 
innebära att lastbilstrafiken kommer allt mer från väster till följd av Göteborgs 
Hamns pågående expansion. 
               

Beslutsunderlag 

1. Rapport Trafikutredning Viared 2021-03-09 

2. Rapport ÅVS Borås Viared 2021-03-09  

3. Skrivelse ÅVS  
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Tom Andersson 

Kommunalråd 
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Sammanfattning

Borås Stads planering är inriktad mot fortsatt utveckling av verksamhetsområden inom

och i nära anslutning till Viared. För närvarande finns mark tillgänglig inom detaljplanen

för Viared Västra, totalt ca 56 ha BTA, där dock framtagen detaljplan delvis inte kan be-

byggas förrän Borås Stad och Trafikverket har tecknat ett medfinansieringsavtal för nöd-

vändiga åtgärder i väginfrastrukturen.

I kommunens översiktsplan har ett område pekats ut väster om Viared västra och där-

utöver området Viared Sydöstra i nära anslutning till Segloravägen och Prognosgatan.

Totalt bedömer kommunen att dessa båda områden skulle kunna innebära utbyggnad av

verksamhetslokaler som omfattar ca 40 ha BTA. Kommunens bedömning är att det idag

framförallt finns ett stort intresse för att etablera verksamheter för logistik. Trenden inom

denna bransch är allt större grad av automatisering vilket leder till allt lägre personaltäthet

och därmed allt färre arbetsresor. Däremot blir lastbilstransporterna omfattande.

I dagsläget är Viared anslutet till det övergripande vägnätet via Nabbamotet på väg 40

och Frälsegårdsrondellen på väg 27. Kapaciteten har bedömts vara tillräcklig för dagens

trafik om än att det observerats tendenser till köbildning på Nabbmotets västgående

avfartsramp under morgonens högtrafikperiod. Kapaciteten i Frälsegårdsrondellen har

visat sig varit för låg för inkommande trafik från väster varför kommunen tagit fram ett

förslag till utbyggnad av ytterligare ett körfält in mot cirkulationen.

Trafikanalyserna i denna utredning visar att den befintliga utformningen inte klarar rikt-

värdena för god framkomlighet givet trafikbelastningen från att hela detaljplanen Viared

västra skulle vara genomförd.

Ett förslag till ombyggnad har tagits fram som innebär att den norra korsningen i Nabba-

motet byggs om till droppe och den södra till cirkulation. Avfartsrampen med västgående

trafik breddas till två körfält närmast droppen och detta föreslås även för avfartsramp för

östgående trafik. Påfartsrampen med östgående trafik breddas närmast cirkulationen till

två körfält, men smalnas av till ett före påfart till väg 40. För att det lokala nätet ska ha

kapacitet för att hantera den större kapaciteten i Nabbamotet föreslås att Viaredsvägen

breddas med ett körfält i varje riktning mellan den föreslagna cirkulationen i Nabbmotet

och Ödegärdesgatan. För att öka kapacitet och säkerhet vid påfart mot öster i Nabba-

motet föreslås att anpassningssträckan förlängs med 150 meter till totalt 300 meter. An-

läggningskostnaden för åtgärderna i Nabbamotet bedöms grovt uppgå till storleksord-

ningen 27 mnkr.

Utformningsförslaget för Nabbamotet med ombyggnad från dagens ABC-korsningar till

droppe och cirkulation bedöms förutom ökad kapacitet också ge ökad trafiksäkerhet.

Enligt genomförda kapacitetsanalyser kommer utformningsförslaget för Nabbamotet ge

förbättrad och tillräcklig kapacitet för trafiktillväxten till följd av detaljplanen för Viared

västra.

Med förutsättningen att även de två andra områdena skulle exploateras, Västra Viared

västra och Viared Sydöstra, behövs ytterligare kapacitet till väg 40. Denna kapacitet fås

genom att bygga den halva trafikplatsen vid Boråstorpet. Den tillkommande trafiken från

de framtida eventuella områdena Västra Viared västra kommer med naturlighet att välja

påfarten i Boråstorpet och därmed inte belasta Nabbamotet.

En trafikökning på väg 40 enligt Trafikverkets basprognos tillsammans med trafikök-

ningen från de framtida områdena kommer att medföra att belastningsgraden i väx-
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lingssträckan mellan Nabbamotets påfart mot öster och väg 40 på längre sikt blir högre

än riktvärdet vilket innebär att påfarten inte uppfyller kriteriet för önskvärd servicenivå.

För att minska belastningen i Nabbamotet planerar kommunen att bygga ett separat

högersvängfält på Segloravägen, höja hastighetsgränsen på Viaredsvägen samt bygga ut

ytterligare ett körfält in mot Frälsegårdsrondellen från väster.

Utbyggnad av ett halvt eller helt mot vid Boråstorpet beräknas vara samhällsekonomiskt

lönsamt givet kommunens framtida exploateringar. Den huvudsakliga orsaken till detta är

att trafiken som är riktad mot väster får stora vägförkortningar. Den logistiska inriktningen

på framtida verksamheter bedöms innebära att lastbilstrafiken kommer allt mer från

väster till följd av Göteborgs Hamns pågående expansion.
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1 Bakgrund och syfte

Viareds verksamhetsområde, i huvudsak beläget mellan Viaredsvägen och väg 40, har

byggts ut successivt sedan 1970-talet och är nu fullt utbyggt. För att kunna fortsätta

utvecklingen antog Borås Stad år 2011 en detaljplan för Viared västra.

Sedan 2011 har efterfrågan alltmer gått mot verksamheter inom logistik som kräver en

viss typ av byggnader. Därför beslutade kommunen att genomföra en ändring så att

detaljplanen möjliggör en högre exploateringsgrad. Ett förslag till planändring togs fram

våren 2018. I samband med antagandet kunde kommunen och Trafikverket inte enas om

vilka åtgärder som behövs i väginfrastrukturen för att möta den större trafikefterfrågan

som förväntas till följd av planändringen.

För att möjliggöra utbyggnad inom delar av planområdet togs ett dokument fram; ”Av-

siktsförklaring avseende Nabbamotet, väg 40, Borås”, juni 2018. Av denna framgår föl-

jande: ”Borås Stad och Trafikverket ska gemensamt utreda och komma fram till vilka

kapacitetshöjande åtgärder vid Nabbamotet som är lämpligast att utföra utifrån trafik-

säkerhet, framkomlighet, samhällsekonomi och genomförbarhet.”

Figur 1 Olika delar av Viared, nuvarande och tänkbara framtida verksamhetsområden

Utöver detaljplanen för Viared västra finns det fler markområden inom och anslutning till

Viared som kommunen vill fortsätta att planlägga för verksamheter, se Figur 1 ovan. Det

gäller Viared sydöstra där det idag finns ett vilande planuppdrag samt längre västerut där

det finns mark som är utpekad i översiktsplanen och som benämns Västra Viared västra i

denna utredning.

I maj 2020 undertecknades ytterligare ett dokument av parterna; ”Avsiktsförklaring

gällande samverkan mellan Borås Stad och Trafikverket kring problembild och åtgärder i
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Viared”. Av denna framgår följande: ”Borås Stad som drivande part ska i samverkan med

Trafikverket utreda trafiksituationen i Viared kopplat till kommunalt och statligt vägnät.”

Vidare framgår att utredningen ska belysa föreslagna åtgärders effekt på trafiksäkerhet,

framkomlighet och samhällsekonomisk lönsamhet.

För att följa Trafikverkets planeringsmetodik beslutade kommunen att ta fram en åtgärds-

valsstudie för Viared. Sedan tidigare har kommunen arbetat med föreliggande trafik-

analys som nu även ligger till grund för bedömningar av de åtgärdsförslag som redovisas

i ÅVS:en.

Denna trafikutredning har två huvudsakliga syften. Dels att utreda vilka åtgärder som er-

fordras på kortare sikt så att kommunen kan anta undantagna delar av detaljplanen för

Viared västra. Dels att utreda trafiksystemet inom och kring Viared på lite längre sikt med

förutsättningen att också övriga möjliga exploateringar inom Viared har genomförts.

2 Mål

Som även beskrivits ovan ska föreslagna åtgärder studeras och prövas utifrån följande

mål:

· God trafiksäkerhet

· God framkomlighet

· Positiv samhällsekonomisk lönsamhet

Därutöver ska även åtgärdernas genomförbarhet beskrivas.

3 Förutsättningar

3.1 Nuvarande trafikflöden

Viared har idag tre kopplingar till det övergripande vägnätet; Nabbamotet och Viareds-

motet till väg 40 samt Frälsegårdsrondellen till väg 27. Figuren nedan visar trafikflöden

från mätningar som är gjorda 2019 och 2020 (februari).
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Figur 2 Översikt, vägnät och trafikflöden (källa: Trafikverkets hemsida och Borås Stad)

Inom Viared förekommer en stor variation av verksamheter där inslaget av gods och logi-

stik är stort. Detta innebär att den tunga trafiken utgör en förhållandevis stor andel av de

totala trafikflödena.

De senaste mätningarna från 2019 visar att trafikflödet på väg 40 väster om Nabbamotet

är 26 030 f/d (ÅDT1) varav ca 12% är lastbilar och öster om motet 32 250 f/d varv 12%

lastbilar. Jämfört med flödena år 2015 har trafiken ökat med ca 14% väster om

Nabbamotet och cirka 19% öster därom. Se figuren nedan.

Figur 3 Uppmätta trafikflöden på väg 40 år 2019 och år 2019 (f/d, ÅDT). Källa: Trafikverket

Nedanstående figur visar timtrafikflöden för morgonens respektive eftermiddagens max-

timma år 2019. Mätningarna från 2019 visar en viss variation mellan de olika mätvärdena.

Därav kan den relativa förändringen för enskilda, särskilt små värden, bli tämligen stor.

Värdena för väg 40 avser ett medelvärde för de stickprovsmätningar som är gjorda under

1 ÅDT=Årsdygnstrafik, dvs medelvärde för årets alla dygn
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olika vardagsdygn höst, vår och vinter. Värdena på kommunens vägnät är hämtade från

veckomätningar.

Figuren nedan visar timtrafikflöden under morgonens respektive eftermiddagens max-

timma år 2019 samt relativ ökning jämfört med år 2015 på olika delar inom Nabbamotet.

Figur 4 Uppmätta timtrafikflöden i Nabbamotet under morgonens respektive eftermiddagens max-
timmar (Källa: Trafikverkets stickprovsmätningar för väg 40 samt därutöver kommunens mätningar)

3.2 Trafikflöden i korsningar

Med utgångspunkt från de uppmätta timtrafikflödena år 2019 samt räkningar av kors-

ningsflödena som gjordes år 2016 har svängfördelning tagits fram som avser år 2019. Se

figuren nedan.

Noterbart är att på morgonen dominerar flödet på avfartsrampen från öster och på efter-

middagen är det flödet i motsatt riktning som dominerar.

Figur 5 Svängande trafikströmmar i Nabbamotet under morgonens maxtimma 2019 (f/d)

2019 Elementgatan 2019 Elementgatan
Morgonens maxtimma 49% 58% Eftermiddagens maxtimma 1% 17%

120 150 220 250

17% 16% 13% 16%

1010 1590 1530 1620

8% 28% 15% 21%

1240 1340 1400 2260

770 190 210 1090

15% 12% -4% 13%
Viaredsvägen Viaredsvägen

XXX Fordon/timma

XX% Relativ förändring sedan 2015

NORRA KORSNINGEN SÖDRA KORSNINGEN
Morgonmax Morgonmax

2019 Elementgatan 2019 Nabbamotet (norr)
128 732

16 95 631 101 84

Avfart väg 40 Påfart väg 40

96

70 2 725 30

627 254 3 250

221

Påfart väg 40 Avfart väg 40

722 52 32 852 54 146

200

Nabbamotet (söder) Viaredsvägen

111

84
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Figur 6 Svängande trafikströmmar i Nabbamotet under eftermiddagens maxtimma 2019 (f/d)

3.3 Planerade åtgärder i vägnätet

3.3.1 Pendelparkering i Nabbamotets västra avfartsramp

Sedan tidigare har Trafikverket tagit fram ett skissförslag som visar hur en pendel-

parkering med hållplats skulle kunna byggas utmed avfartsrampen från väster. Skissen

framgår av nedanstående figur.

Figur 7 Skissförslag för pendelparkering utmed avfartsramp från väster

3.3.2 Utbyggnad av Frälsegårdsrondellen

Frälsegårdsrondellen är Viaredsområdets koppling mot öster till väg 27. I samband med

eftermiddagens högtrafikperiod förekommer idag tidvis köbildning på Viaredsvägen in mot

cirkulationen från väster. Borås Stad har tagit fram ett förslag till utbyggnad av cirkula-

tionen som innebär att tillfarten från väster/Viaredsvägen breddas till två körfält. Detta

beräknas innebära en betydande förbättring av framkomligheten för att ansluta till väg 27.

NORRA KORSNINGEN SÖDRA KORSNINGEN
Eftermiddagsmax Eftermiddagsmax

2019 Elementgatan 2019 Nabbamotet (norr)

250 363

38 208 189 174 314

Påfart väg 40

Avfart väg 40

141
243 4 305 50

160 110 4 1043

56

Påfart Avfart väg 40
väg 40

368 201 109 245 264 865

1129

Nabbamotet (söder) Viaredsvägen

246

310
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Figur 8 Skissförslag till utbyggnad av Frälsegårdsrondellen

Utbyggnadsförslaget har tagits fram i samråd med Trafikverket och för närvarande pågår

en intern process inom kommunen om finansiering.

3.3.3 Utbyggnad av Segloravägens utfart mot Viaredsvägen

Segloravägens anslutning till Viaredsvägen är utformad som en ABC-korsning där Seg-

loravägens trafik har väjningsplikt för trafiken på Viaredsvägen. Under eftermiddagens

högtrafikperiod uppstår tidvis köbildning på Segloravägen. Tekniska förvaltningen har lyft

ett förslag om att bygga ut med ytterligare ett körfält i Segloravägens tillfart för höger-

svängande trafik mot sydost.

Figur 9 Principiell utformning av högersvängfält på Segloravägen
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Genom åtgärden kan fler trafikanter förväntas välja att köra via Viaredsvägen/Frälse-

gårdsrondellen för att nå det övergripande vägnätet.

I samband med åtgärden kan även övervägas att höja den skyltade hastigheten på Via-

redsvägen mot öster från dagens 50 km/h till 60 km/h. Den nuvarande hastighetsgränsen

är satt med hänsyn till att det tidigare inte fanns separerad gång- och cykelväg utmed

Viaredsvägen, vilket det nu gör. Åtgärden skulle göra vägvalet mot Frälsegårdsrondellen

ytterligare attraktivt.

3.4 Framtida exploatering - etapper

Inom Viared västra pågår utbyggnad inom de delar av Viared västra som är möjliga uti-

från avtalet med Trafikverket. Användningen är främst logistikverksamhet, servicean-

läggning samt lagerverksamhet, både i form av manuellt och helautomatiskt styrd lager-

hantering.

Framgent är avsikten att de framtida detaljplanerna ska möjliggöra verksamheter i form

av industri, logistik, kontor och viss sällanköpshandel, hotell och fordonsservice.

De olika områdena innebär sammantaget att den framtida totala bruttototalytan (BTA2)

kommer att uppgå till ca 96 ha (BTA). Bedömningen av antalet anställda utgår från en

enkätundersökning till företag i Viared. Noterbart är att det finns stor variation i personal-

täthet mellan de olika företagen. För Västra Viared västra antas att verksamheterna i

ännu större grad kommer att domineras av logistik och därmed kommer att få en förhåll-

andevis låg personaltäthet.

Tabellen nedan visar hur den totala bruttototalarean fördelar sig mellan de olika

områdena samt en bedömning av när utbyggnader skulle kunna vara genomförda och

därmed sysselsatta antas tillkomma.

Tabell 1 Sammanfattning av total bruttototalarea (BTA) och bedömt antal sysselsatta vid olika årtal

BTA Tillkommande Antal sysselsatta

Område  (ha) År 2019 År 2025 År 2030 Summa

Viared västra 56 820 1380 0 2200

Västra Viared västra 30 1300 1300

Sydöstra Viared 10 500 500

Summa 96 820 1380 1800 4000

2 Bruttototalarean (BTA) är summan av alla våningsplans area, exklusive exempelvis
öppningar i bjälklaget, och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.
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Utredningen har genomförts med utgångspunkt från att marken antas exploateras i två

etapper, vilket ger två tidshorisonter enligt nedan.

1 Kort sikt - 2025

Detaljplanen för Viared västra antas vara fullt utbyggt. Totalt ca 56 ha BTA och ca

2 200 sysselsatta.

2 Längre sikt – 2030

Utöver Viared västra antas Västra Viared västra samt Sydvästra Viared vara ut-

byggda, ca 40 ha BTA och 1 800 sysselsatta. Sammantaget till 2030 blir detta ca

96 ha BTA och ca 4 000 sysselsatta. Utbyggnaderna kommer troligen inte att vara

fullt genomförda till 2030 utan i verkligheten senare, kanske framåt 2040.

4 Res- och trafikalstring

Utifrån enkätsvar från redan etablerade företag inom Viared västra har nyckeltal för be-

räkning av bilalstring tagits fram. Antaganden om antal anställda per verksamhetsområde

har gjorts för att ta höjd för den osäkerhet som finns gällande typ av verksamhet. Varje

anställd antas göra två arbetsresor varje vardagsdygn och därtill antas varje anställd

alstra 0,5 övriga resor.

Vid beräkning av biltrafikalstringen, som underlag för kapacitetsanalyserna av Nabba-

motet, har det antagits att ca 15 % av områdets personresor kommer att ske med koll-

ektivtrafik eller cykel. Med hänsyn till Viareds läge väster om staden samt de långa av-

stånden inom Viared görs bedömningen att andelen som går till fots är marginell.

De befintliga delarna av Viared innefattar skiftande typer av verksamheter där logistik har

blivit alltmer vanlig. Enkätundersökningen visar att personaltätheten varierar stort mellan

olika verksamheter. Detta gäller även inom logistik där lagerverksamhet med hög grad av

automation har en betydligt lägre personaltäthet än manuell hantering.

Den beräknade res- och trafikalstringen framgår av nedanstående tabeller.

Tabell 2 Beräknad alstring för personresor per vardagsdygn

Område
Personresor/vardagsdygn

Arbete Övrigt Summa

Viared västra 4 400 1 100 5 500

Västra Viared västra 2 600 650 3 250

Viared Sydvästra 1 000 250 1 250

Totalt 8 000 2 000 10 000

I tabellen nedan redovisas antal fordon/vardagsdygn till och från områdena. Samåknings-

faktorn för personresor har antagits vara 1,2 personer per personbil. För arbetsresor och

övriga resor har andelen som reser kollektivt räknats bort.
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Tabell 3 Beräknad person- och lastbilsalstring per vardagsdygn

Område
Bilförflyttningar/vardagsdygn

Arbete Övrigt Lastbilar Summa

Viared västra *) 3 120 780 2 070 5 970

Västra Viared västra 1 850 460 1 190 3 500

Viared Sydvästra 700 180 400 1 280

Totalt 5 670 1 420 3 660 10 750

*) Inkluderar även de delar som är utbyggda 2019

Sammantaget bedöms de tre områdena alstra cirka 7 100 personbilsförflyttningar/var-

dagsdygn. Alstringen av tung trafik beräknas bli totalt ca 3 660 fordon/vardagsdygn.

Totalt blir alstringen ca 10 800 person- och lastbilsförflyttningar/vardagsdygn. Lastbils-

trafikens andel utgör därmed ca 34% av den totalt alstrade mängden biltrafik.

Med ledning av gjorda trafikmätningar antas trafiktillskottet under de dimensionerande

timmarna på morgon och eftermiddag (maxtimmar) utgöra 13% av det totala vardags-

dygnsflödet. Samma mätningar visar att under eftermiddagens maxtimma är det ca 70%

som åker från området och 30% i motsatt riktning.

Tabellen nedan visar trafikalstring för respektive prognosår, både för vardagsdygn och för

maxtimma. Under maxtimman är det således ca 500 bilförflyttningar till och från de

tillkommande delarna för år 2025 och till år 2030 1 100.

Tabell 4 Trafikalstring för respektive år

År

Bilförflyttningar/vardagsdygn Bilförfl./

timma

Viared

västra *)

Västra

Viared

västra

Viared

Sydöstra

Summa Maxtimma

(ca 13%)

2025 3 760 3 760 500

2030 3 760 3 500 1 280 8 540 1 100

*) Den del som återstår att bygga ut efter 2019

I dagsläget bedöms att cirka 85% av trafiken, som har start- och mål i västra Viared, är

riktad mot Nabbamotet och resterande 15% mot Frälsegårdsrondellen/väg 27.
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5 Åtgärder - utformning

5.1 2025 – åtgärder i Nabbamotet

Inledande kapacitetsberäkningar av Nabbamotets nuvarande utformning visar att denna

inte ger önskvärd framkomlighet med ökande trafikflöden, se avsnittet om kapacitets-

analyser nedan. Åtgärder behövs således för att tillskapa ökad kapacitet och god fram-

komlighet.

De befintliga korsningarna i Nabbamotet är utformade som s k ABC-korsningar där av-

fartsramperna har väjning mot trafiken på vägen över väg 40. Genom att bygga om kors-

ningarna till cirkulationsplats/droppe kommer kapaciteten att bli större och dessutom ökar

trafiksäkerheten. Ett skissförslag har tagits fram som framgår av figuren nedan.

Den norra korsningen byggs om till droppe och där avfartsrampen från öster breddas

med ett körfält. Påfartsramp mot väster bibehåller ett körfält.

På den södra sidan byggs korsningen om till cirkulation så att trafik från sydost kan nå

infarten till den föreslagna pendelparkeringen. Skissförslaget visar två körfält på avfarts-

rampen från väster vilket dock inte är nödvändigt på kort sikt. På längre sikt, och om

Boråstorpet inte kan byggas, samt om tänkbara exploateringar genomförs, kan det finnas

ett behov att ha två körfält. Påfartsrampen mot öster är tvåfältig på den västra delen i

utfarten från cirkulation men smalnas av till ett körfält före påfarten till körfält 1 på väg 40.

Viaredsvägen breddas till fyra körfält fram till korsningen med Ödegärdsgatan/Vevgatan.

Denna korsning kan på sikt behöva byggas om till cirkulation.

Befintliga busshållplatser på Viaredsvägen flyttas ut mot väster respektive öster. Ett nytt

övergångsställe byggs över Viaredsvägen norr om hållplatsen.

Gång- och cykelbanan bibehålls på den västra sidan av Elementgatan och Viaredsvägen

men anpassas till den nya utformningen.
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Figur 10. Föreslagen utformning i Nabbamotet inklusive anpassning mot Viaredsvägen.

Utöver åtgärderna som framgår av figuren ovan behöver även påfartssträckan mot öster

förlängas. I nuläget är den s k anpassningssträckan ca 150 meter vilket är minimimått

jämfört med riktlinjerna i VGU. För att möta framtida ökande trafikmängder, med ett stort

inslag av tung trafik, behöver anpassningssträckan förlängas med 150 meter.

Kostnaden för ombyggnad av Nabbamotet enligt skissförslaget ovan bedöms av Tekniska

Förvaltningen grovt uppgå till ca 27 mnkr.

5.2 2030 - halvt mot vid Boråstorpet

Ett skissförslag har tagits fram som framgår av figuren nedan.

På den södra sidan används de befintliga av- och påfartsramperna varifrån nya vägar

byggs mot öster där ett nybyggt lokalt system kopplar vidare till Prognosgatan i Viared.

Vägarna inom Boråstorpets rastplats påverkas ej utan fortsätter att vara enkelriktade mot

öster.

Det skisserade förslaget har geometriskt/nivåmässigt anpassats så att det i en framtida

andra etapp är möjligt att tillskapa en fullständig trafikplats med anslutning också till den

västgående vägbanan av väg 40. Detta innebär utbyggnad av bro över väg 40 samt av-

och påfartsramper på den norra sidan.

På den södra sidan, efter avfarten från väg 40, delar vägen upp sig mot rastplatsen och

en nybyggd väg som leder vidare till en ny cirkulationsplats. Från denna västra cirkula-

tionsplats byggs en ny dubbelriktad väg till en östlig cirkulationsplats som dels får en
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dubbelriktad koppling till Prognosgatan samt en enkelriktad väg mot påfartsrampen till

väg 40.

Figur 11 Skissförslag för halvt mot vid Boråstorpet

Den nya västliga cirkulationen kan på längre sikt få en koppling mot sydväst för att an-

sluta det framtida verksamhetsområdet Västra Viared västra.

Inledningsvis behövs inte den västra cirkulationsplatsen utan utbyggnad kan ske senare.

Detta gäller även för vägen mellan de nya cirkulationerna som initialt skulle kunna vara

enkelriktad mot öster.

Kostnaden för att bygga ut vägarna enligt förslaget ovan för ett halvt mot bedöms av Tek-

niska Förvaltningen grovt uppgå till ca 30 mnkr.

En anslutning till den västgående vägbanan, med bro över väg 40 och rampanslutningar,

bedöms innebära att det tillkommer omkring 55 mnkr i kostnader.

6 Trafikanalys

6.1 Trafikomfördelning med ett nytt mot vid Boråstorpet

För att få en uppfattning om hur trafikflödena påverkas om ett halvt och eventuellt senare

ett helt mot byggs vid Boråstorpet har analyser gjorts med en makromodell i Visum.

Trafiknivån avser år 2030, där samtliga ovan redovisade tänkbara områden inom Viared

har byggts ut. Den genomgående trafiken på väg 40 som passerar förbi Viared har

antagits växa enligt Trafikverkets basprognos.
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Figur 12 Beräknat trafikflöde år 2019 (f/d, VADT)

Figur 13 Beräknat trafikflöde år 2030 (f/d, VADT)

I figuren nedan framgår hur trafikflödena förändras givet att ett halvt mot vid Boråstorpet

är utbyggt. Grönt betyder att flödet minskar och rött betyder att det ökar, jämfört med

nuvarande vägnät.
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I Nabbamotet minskar trafikflödet på påfartsrampen i östergående riktning med 2 200 f/d,

vilket förklaras av att det finns trafik i den västra delen av Viared som istället kör den nya

påfartsrampen mot öster vid Boråstorpet. Ökningen på påfartsrampen i Boråstorpet är

dock ännu större och uppgår till ca 3 300 f/d. Den större ökningen förklaras av att även

trafikanter som ska västerut på väg 40 vinner på att köra på väg 40 österut för att vända

tillbaka mot väster i Nabbamotet.

Sammantaget visar analysen att Segloravägens östra del avlastas med ca 4 600 f/d och

Viaredsvägen, närmast Nabbamotet, med ca 4 100 f/d.

Figur 14. Trafikförändring med halvt mot vid Boråstorpet (f/d)

I figuren nedan redovisas trafikförändring med förutsättning att ett helt mot är utbyggt vid

Boråstorpet. I Nabbamotet avlastas såväl av- och påfartsramp för västergående trafik och

motsvarande flöden kan ungefär noteras i Boråstorpet.
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Figur 15. Trafikförändring med helt mot vid Boråstorpet (f/d)

Förändringen på väg 40, väster om Nabbamotet blir ungefär lika stor som med halvt mot.

Detta förklaras av att den västgående trafiken inte behöver belasta väg 40 på denna

sträcka vilket ger en minskning. Samtidigt tillkommer trafik som är riktad mot Borås vilket

sammantaget ungefär tar ut varandra.

6.2 Kapacitetsanalyser

Kapacitetsanalyser har gjorts med Capcal för Nabbamotets korsningar, både för morgo-

nens och eftermiddagens maxtimma. För eftermiddagens maxtimma har också en analys

med mikrosimulering gjorts, bl a för att studera den östgående påfartsrampens kapacitet

samt vävningskapaciteten i växlingssträckan mellan påfartsramp mot öster och väg 40.

Analyser av växlingskapacitet i påfartsramper har även gjorts med Trafikverkets metod

enligt ”TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter (TRV 2013:64343)”.

6.2.1 Riktvärden för kapacitet

Vid kapacitetsberäkningar med Capcal beräknas belastningsgrad och kölängd. Belast-

ningsgrad är kvoten mellan det trafikflöde som vill passera (efterfrågan) och det trafikflöde

som kan passera (kapaciteten). Om belastningsgraden är större än 1 så är kapaciteten

otillräcklig med växande köer som konsekvens. I VGU3 finns riktvärden för belastnings-

grad och den servicenivå de innebär. Textrutan nedan är ett klipp ur ”TRV publikation

2021:001”.

3 Vägar och gators utformning, Trafikverket, dokument 2012:181
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För önskvärd servicenivå ska således belastningsgraden för befintliga korsningar i

Nabbamotet, som är av typ ABC, vara mindre eller lika med 0,6. För cirkulationsplats, typ

D, ska belastningsgraden var mindre eller lika med 0,8.

När det gäller belastningsgrad på växlingssträcka, som utgör en del i en trafikplats, så

ska belastningsgraden vara mindre eller lika med 0,8 för att innebära önskvärd service-

nivå.

För Trafikverket, som ansvarar för det statliga vägnätet är riktvärdena i VGUs en slags

norm, medan för kommunerna är de mer rekommendationer.
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6.2.2 Korsningar i Nabbamotet

Kapacitetsanalyser har genomförts för de scenarier som framgår nedan.

Scenario Trafik-

efterfrågan

Vägnät

Nu 2019 Nuvarande utformning

1 2025 Ny utformning i Nabbamotet

2 2030

3 2030 Ny utformning i Nabbamotet + halvt mot vid

Boråstorpet

4 2030 Ny utformning i Nabbamotet + helt mot vid

Boråstorpet

Resultaten från analyserna sammanfattas i figurerna nedan.

Trafikförutsättningar i Nabbamotet för respektive scenario framgår av bilaga 1.

Nabba-
motet

Borås-
torpet

Seglorav.

v 40

V
iaredsv.

Nabba-
motet

Borås-
torpet

Seglorav.

v 40

V
iaredsv.

Nabba-
motet

Borås-
torpet

Seglorav.

v 40

V
iaredsv.

Nabba-
motet

Borås-
torpet

Seglorav.

v 40

V
iaredsv.
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Scenario Nu, 2019 års trafik – befintlig vägstruktur, nuvarande utformning i Nabbamotet

Figur 16 Resultat från kapacitetsanalys för nuvarande utformning och 2019 års trafikflöden

Som framgår av figuren ovan har avfarten från öster, i den norra korsningen, en belast-

ningsgrad under morgonmaxtimman som är större än riktvärdet för önskvärd framkom-

lighet. På eftermiddagen är det hög belastning i den södra korsningen både från norr och

söder.

Resultaten visar på att åtgärder behövs för att möta den framtida trafikefterfrågan till följd

av möjliga exploateringar inom och i anslutning till Viared.

Morgon Eftermiddag

0.1

0.42

0.7 0.40

0.12

0.0

Avfart väg Påfart väg 40

Viaredsvägen

0.0

0.05

0.82 8.5

0.03 0.01

0.0 0.0

Elementgatan

Avfart väg 40Påfart väg 40

Bro över väg 40

0.0

0.14

0.51 1.5

0.21 0.06

0.3 0.0

Elementgatan

Avfart väg 40Påfart väg 40

Bro över väg 40

2.0

0.90

1.8 0.55

0.69

0.0

Avfart väg Påfart väg 40

Viaredsvägen

0,0 Kölängd
0,00 Belastningsgrad
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Scenario 1, År 2025 – befintlig vägstruktur – föreslagen ny utformning i Nabbamotet

Kapacitetsanalyserna visar att den föreslagna utformningen i Nabbamotet kommer att ge

god framkomlighet givet den antagna trafikalstringen för år 2025. Figurerna nedan visar

resultat från kapacitetsberäkningarna. Samtliga tillfarter har belastningsgrad som är min-

dre än 0,8 vilket inte får överskridas om riktvärdet för önskvärd framkomlighet ska hållas.

Figur 17 Resultat från kapacitetsanalys för den föreslagna utformningen av Nabbamotet, kort sikt -
2025

0.2

0.20

0.36 0.1

0.36 0.1
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Avfart väg 40

Bro över väg 40
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0.0 0.0

0.33 0.33

0.6 0.27

0.4 0.27

0.12 0.12

0.0 0.0

Avfart väg 40

Viaredsvägen

Påfart väg 40

0.2

0.27

0.19 0.1
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0.0
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Avfart väg 40

Bro över väg 40

Påfart  väg 40

0.0 0.0

0.15 0.15

0.0 0.07

0.0 0.07

0.58 0.58

0.8 0.5

Avfart väg 40 Påfart väg 40

Viaredsvägen
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Scenario 2, år 2030 – befintlig vägstruktur, föreslagen ny utformning i Nabbamotet

Figur 18 Resultat från kapacitetsanalys för den föreslagna utformningen av Nabbamotet, längre sikt
- 2030

Analyserna visar att samtliga körfält, utom Viaredsvägen från söder, får belastningsgrader

som ligger under riktvärdet. För Viaredsvägen från söder beräknas belastningsgraden bli

0,8 vilket är i nivå med riktvärdet.

0.0 0.0

0.21 0.21

0.1 0.10
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Scenario 3, År 2030 – ny vägstruktur med halvt mot vid Boråstorpet – ny föreslagen
utformning i Nabbamotet

Figur 19 Resultat från kapacitetsanalys för den föreslagna utformningen av Nabbamotet, längre sikt
– 2030 med halvt mot vid Boråstorpet

Scenario 4, År 2030 – ny vägstruktur med helt mot vid Boråstorpet – ny föreslagen
utformning i Nabbamotet

Utöver åtgärderna i scenario 3 innebär detta scenario att trafik från öster till den västra

delen av Viared västra och det eventuella området Västra Viared västra kommer att

avlasta Nabbamotets avfartsramp från öster. Även Nabbamotets påfart mot väster

kommer att bli avlastad eftersom denna trafik istället kommer välja Boråstorpets påfarts-

ramp mot väster.

Utifrån kapacitetssynpunkt visar beräkningen i scenario 3 att den föreslagna utformningen

av Nabbamotet ger erforderlig kapacitet för 2030 års trafik. De stora vinsterna med en

komplettering till ett helt är minskat trafikarbete och ökad tillgänglighet samt trafikavlast-

ning på Viaredsvägen i korsningarna med Segloravägen respektive Ödegärdesgatan som

redan idag är hårt belastade.

6.2.3 Påfart mot öster

Vissimanalysen tyder på att kapaciteten för Nabbamotets påfartsramp mot öster är

ca 1 300 fordon/timma. Kapacitetsbegränsningen beror på att trafiken på de två körfälten

längst mot väster på påfartsrampen ska väva ihop till ett körfält innan utfart till körfält 1 på
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väg 40. Om det skulle uppstå trafikflöden som är större än kapaciteten innebär detta att

köbildning i det lokala systemet som påverkar framkomligheten negativt.

Rampens kapacitet påverkas även av den föreslagna cirkulationsplatsen i övre delen av

rampen. De två utgående körfälten från cirkulationen till påfartsrampen, bidrar till att

skapa luckor mellan fordonen som ska väva ihop på rampen från två till ett körfält. Enligt

simuleringen är detta positivt för kapaciteten och fler fordon kan passera än om alla

kommer ungefär samtidigt i en jämn ström.

Dessutom utgör själva cirkulationen en begränsning som hindrar att flödet som matas ut

på rampen blir för stort, så att risken för överbelastning vid växling till väg 40 minskar. Vid

dessa flöden är hastigheten på rampen påverkad och det är inte möjligt att hålla den

skyltade hastigheten som är 110 km/h.

Kapaciteten för en tvåfältig motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/h är 4 150 -

fordon/timme enligt Trafikverkets handbok4. Trafikflödet ska således inte överstiga detta

värde, varken före eller efter påfartsrampen.

Resultat från analyser av kapacitet och belastning för befintlig påfartsramp i Nabbamotet

samt påfartsramp i Boråstorpet framgår av figuren nedan. Analyserna är genomförda i

enlighet med den beräkningsmetod5 för påfarter som beskrivs i Trafikverkets handbok

som nämns i avsnittet ovan. Påfartsrampens anpassningssträcka är idag 150 meter och

föreslås förlängas med 150 m till totalt 300. De geometriska förutsättningarna för

metoden, vad gäller avstånd mellan av- och påfartsramp, är därmed uppfyllda.

Analyser har gjorts för två vägstrukturer enligt figuren nedan.

Figur 20 Vägstrukturer för analys av växlingskapacitet för påfartssträcka

Som framgår av figuren nedan beräknas belastningsgraden ligga under eller precis på

riktvärdet upp till 2030 års trafik. Observera dock att beräkningen blir hypotetisk eftersom

mikroanalyserna tyder på att påfartsrampens kapacitet är lägre än det efterfrågade flödet

på 1638 f/h. För att ge tillräcklig kapacitet för trafiken från Viared år 2030 behövs därför

ytterligare en påfart vilket kan åstadkommas genom ett halvt mot vid Boråstorpet.

Trafikflödet på en ny påfart vid Boråstorpet bedöms bli ca 500 f/h. Detta betyder att trafik-

efterfrågan i Nabbamotet minskar till 1138 f/h och belastningsgraden blir 0,79. Belast-

ningen för Boråstorpets påfart blir låg.

4 TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter, Trafikverket, dokument 2013:64343
5 Se bilaga 2
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På sikt, med ökande trafikflöde på väg 40 enligt Trafikverkets basprognos, kommer be-

lastningsgraden successivt öka och till år 2040 ligga på 0,84 för växlingssträckan vid

Nabbamotets påfartsramp. Detta betyder således att riktvärdet för önskvärd servicenivå

överskrides något.

Figur 21 Resultat från kapacitetsanalys av påfartsramp med Trafikverkets modell

7 Diskussion och sammanfattning åtgärder

Nabbamotet behöver byggas om för att klara framtida trafikmängder till följd av ytterligare

exploatering.

Beräkningarna visar att den föreslagna utformningen i Nabbamotet klarar trafikmängd-

erna i scenario 2025 med belastningsgrader som ligger under riktvärdena och därmed

uppfyller god servicenivå. Kölängder blir korta och beräknas inte påverka väg 40.

Om områdena Viared sydöstra och Västra Viared västra exploateras behöver ett halvt

mot byggas vid Boråstorpet eftersom påfartsrampen mot öster i Nabbamotet inte har till-

räcklig kapacitet. Det halva motet innebär också att det lokala nätet med korsningarna

mellan Viaredsvägen och Ödegärdesgatan respektive Segloravägen kan avlastas.

Om det halva motet vid Boråstorpet kompletteras till ett helt mot möjliggörs ytterligare

trafikavlastning i Nabbamotet och på Viaredsvägen och i korsningarna med framförallt

Segloravägen. Ett helt mot påverkar dock inte behoven av de föreslagna åtgärderna i

Ny vägstruktur med halvt mot i Boråstorpet

Befintlig vägstruktur

Nabbamotet
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Nabbamotet. Framförallt blir effekten minskat trafikarbete och ökad tillgänglighet mot

väster.

En stor osäkerhet är kapaciteten i Nabbamotets påfartssträcka mot öster. Den anvisade

förenklade beräkningsmetoden visar att belastningsgraden ligger omkring gränsvärdet

0,8. Med ökande förbipasserande trafikmängder på väg 40 fram till 2040 så ökar

belastningsgraden till ca 0,84 vilket således ligger över riktvärdet. Även om den halva

trafikplatsen i Boråstorpet byggs blir ändå den sammantagna trafikmängden på väg 40

och påfartsrampen så stor att belastningsgraden blir över 0,8.

För att minska belastningarna på påfartssträckan behöver trafiken i större grad använda

Viaredsvägen mot öster och Frälsegårdsrondellen. Det är därför viktigt att göra detta

vägval mer attraktivt genom att bygga högersvängfält på Segloravägen, bygga ut ytter-

ligare körfält på Viaredsvägens tillfart i Frälsegårdsrondellen samt att höja hastighets-

gränsen på Viaredsvägen. De åtgärder som är aktuella för Viared framgår av figuren

nedan.

Figur 22 Sammanfattning av föreslagna åtgärder i Viared

8 Samhällsekonomisk bedömning

Samhällsekonomiska beräkningar har utförts med Trafikverkets EVA6-verktyg. Syftet är

att beräkningarna ska ge en uppfattning om de samhällsekonomiska effekterna till följd av

att bygga en trafikplats vid Boråstorpet. En utbyggnad kommer att ske etappvis där en

första etapp innebär utbyggnad med ett halvt mot på den södra sidan där befintliga av-

och påfarter till rastplatsen kan utnyttjas. I en andra etapp kopplas även den väster-

6 EVA=Effekter Vid vägAnalyser
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gående vägbanan på väg 40 till Viared genom utbyggnad av en bro över vägen samt på-

och avfartsramper på den norra sidan.

Kalkylerna förutsätter att Viared exploateras enligt förutsättningarna för 2030 års scenario

och den trafiktillväxt detta innebär. Kalkylperiod har varit 40 år. Värderingar i enlighet med

ASEK 7. Prisnivå i analyserna är år 2017. Beräkningarna har fiktivt antagit byggstart år

2024, öppningsår 2025 och diskonteringsår 2025.

Tabellen nedan redovisar nuvärdena7 för de nyttor som beräknas i EVA.

Tabell 5 Resultat från samhällsekonomisk beräkning med EVA

Nuvärden av nyttor

Effekt Etapp 1, halv trafikplats Etapp 1+2, hel trafikplats

Restidskostnader 114 197

Fordonskostnader 70 138

Godskostnader 2 3

TS-effekter -5 43

Luftföroreningar 23 37

Komfort 0 0

Drift och underhåll 2 6

Summa nyttor 206 424

Samhällsekonomisk

investeringskostnad

39 137

Lönsamhet,

nettonuvärdeskvot (NNK)

4,3 2,0

Som framgår av tabellen ovan tyder EVA-beräkningarna på mycket god lönsamhet för

såväl ett halvt som ett helt mot.

För att få en uppfattning om robustheten i ovan redovisade resultat har två känslighets-

analyser genomförts med följande förutsättningar:

° Trafiktillväxt för samtliga vägar i enlighet med Trafikverkets basprognos för 2040.

Alltså ingen särskild hänsyn till de framtida tänkbara exploateringarna i Viared.

° Trafiktillväxt bygger på att samtliga exploateringar (Viared Västra, Viared Sydvästra

och Västra Viared Västra) fiktivt antagits vara genomförda år 2019. Därefter ingen

tillväxt.

7 Nuvärde= framtida värden omräknade med ränta (diskonterade) till nutid.
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Detaljerade resultat från känslighetsanalyserna framgår av bilaga 3. Analysen med trafik-

tillväxt enligt Trafikverkets basprognos ger ca 180 mnkr i samhällsekonomiska nyttor för

ett halvt mot och 375 mnkr för ett helt mot, d v s ca 13% lägre nytta jämfört med

huvudanalysen. Lönsamheten blir således mycket god även med Trafikverkets

basprognos.

Resultaten från den andra känslighetsanalysen ger total nytta om 1 397 mnkr med ett

halvt mot respektive 2 430 mnkr för ett helt mot. Nyttorna i denna analys blir således om-

kring 6 gånger högre vilket givetvis är anmärkningsvärt. Förklaringen är att vinsterna från

hela exploateringen erhålls redan första året i kalkylperioden då värdet i nuvärdes-

beräkningen är som störst. Dessa båda känslighetsanalyser stärker slutsatsen att

utbyggnaden är lönsam.

Sammantaget tyder EVA-analyserna på att en trafikplats vid Boråstorpet, givet antagna

exploateringar, är samhällsekonomiskt lönsamma.
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9 Slutsatser

° Nabbamotets nuvarande utformning beräknas inte ge tillräcklig kapacitet för att klara

de trafikmängder som uppstår när detaljplanen för Viared västra är fullt utbyggd.

° Ett förslag till ny utformning med s k droppe och cirkulation har tagits fram och som

beräknas ge tillräcklig kapacitet och god framkomlighet med den tillkommande trafik-

alstringen från detaljplanen Viared västra. I förslaget ingår även att påfartsrampen mot

öster förlängs med 150 meter till totalt 300 meter för att öka vävningskapacitet och

säkerhet vid påfart till väg 40.

° Utformningsförslaget i Nabbamotet beräknas ge tillräcklig kapacitet för avfarts-

ramperna och inga köer uppstår som påverkar huvudkörbanorna på väg 40. Detta

gäller även med förutsättningen att såväl Sydöstra Viared som Västra Viared västra är

exploaterade.

° Nabbamotets påfartsramp mot öster har i utformningsförslaget två körfält på den

västra delen som närmare påfarten till väg 40 minskar till ett körfält. Minskningen gör

att rampens kapacitet beräknas bli cirka 1 300 f/h. Eftersom den framtida trafikefter-

frågan på rampen, med utbyggnad enligt 2030 års scenarie, blir omkring 1 650 f/h

behövs ytterligare kapacitet för trafiken som ska från Viared. Detta kan fås genom

utbyggnad av det halva motet vid Boråstorpet med avfart från väster och påfart mot

öster.

° Genom utbyggnad av en trafikplats vid Boråstorpet sker en omfördelning av trafiken

så att den tillkommande belastningen i Nabbamotet kan hanteras för 2030 års trafik-

nivå.

° Växlingskapaciteten för Nabbamotets påfartsramp mot öster och väg 40 blir fram till år

2040 allt högre utnyttjad.  Givet Trafikverkets basprognos fram till år 2040 beräknas

belastningsgraden överstiga riktvärdet vilket innebär att servicenivån blir lägre än

önskat. Samtidigt som belastningen ökar är det troligt att alltfler trafikanter kommer att

välja Frälsegårdsrondellen på väg 27 för att nå det övergripande vägnätet.

° Kommunen planerar för olika åtgärder som syftar till att göra det mer attraktivt att köra

mot sydost på Viaredsvägen. Det handlar om att bygga ett separat högersvängfält på

Segloravägen, höjd hastighetsgräns på Viaredsvägen samt utbyggnad av ytterligare

ett körfält in mot Frälsegårdsrondellen från väster.

° Utbyggnad av ett halvt och även ett helt mot vid Boråstorpet är samhällsekonomiskt

lönsamma. Beräkningen har utgått från att Västra Viared västra och Sydöstra Viared

är exploaterade.
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Bilaga 1 – Dimensionerande timtrafikflöden för framtidsscenarier

2025 – Befintlig vägstruktur

Detta scenario innebär att detaljplanen för Västra Viared antas vara genomförd i sin

helhet. Vägstrukturen som idag.

Fordon/timma

Morgon Eftermiddag

NORRA KORSNINGEN
Eftermiddagsmax

2025 Elementgatan
248 255
38 210

Avfart väg 40

141

294 4 388

243

Påfart
väg 40

453 252 114

367
Bro över väg 40

NORRA KORSNINGEN

Morgonmax

2025 Elementgatan
117 130
16 101

Avfart väg 40

96

91 2 953

855

Påfart
väg 40

956 73 34

107

Bro över väg 40

SÖDRA KORSNINGEN

Morgonmax

2025 Bro över väg 40
966

865 101 114

Påfart väg 40

30

309 3 331

276

Avfart
väg 40

1141 84 227

311
Viaredsvägen

SÖDRA KORSNINGEN
Eftermiddagsmax

2025 Bro över väg 40

448
274 174 383

Påfart väg 40

50

130 4 1243

76

Avfart
väg 40

351 333 1065

1398
Viaredsvägen
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2030 – Befintlig vägstruktur

Utöver att detaljplanen för Västra Viared antas vara genomförd så antas i detta scenario

att även Västra Viared västra samt Sydöstra Viared är utbyggda.

Fordon/timma

Morgon Eftermiddag
NORRA KORSNINGEN

Morgonmax

2030 Elementgatan
131 199
16 115

Avfart väg 40

96

161 2 1487

1389

Påfart
väg 40

1504 143 103

246
Bro över väg 40

NORRA KORSNINGEN
Eftermiddagsmax

2030 Elementgatan
252 266
38 214

Avfart väg 40

141

395 4 544

399

Påfart
väg 40

613 353 125

478
Bro över väg 40

SÖDRA KORSNINGEN

Morgonmax

2030 Bro över väg 40
1514
1413 101 167

Påfart väg 40

30

449 3 541

416

Avfart
väg 40

1829 137 437

574

Viaredsvägen

SÖDRA KORSNINGEN
Eftermiddagsmax

2030 Bro över väg 40

608
434 174 515

Påfart väg 40

50

168 4 1638

114

Avfart
väg 40

548 465 1460

1925
Viaredsvägen
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2030 – Ny vägstruktur med halvt mot i Boråstorpet

I detta scenario är trafikefterfrågan densamma som i scenario 2030.

Det halva motet vid Boråstorpet antas vara utbyggt vilket avlastar Viaredsvägen och

påfartsrampen mot öster i Nabbamotet.

Fordon/timma

Morgon Eftermiddag

NORRA KORSNINGEN

Eftermiddag

2030 Elementgatan
252 266
38 214

Avfart väg 40

141

395 4 544

399

Påfart
väg 40

613 353 125

478
Bro över väg 40

NORRA KORSNINGEN

Morgonmax

2030 Elementgatan
131 199
16 115

Avfart väg 40

96

161 2 1487

1389

Påfart
väg 40

1504 143 103

246
Bro över väg 40

SÖDRA KORSNINGEN

Eftermiddag

2030 Bro över väg 40
608

434 174 515

Påfart väg 40

150

218 4 1238

64

Avfart
väg 40

498 365 1060

1425

Viaredsvägen

SÖDRA KORSNINGEN

Morgonmax

2030 Bro över väg 40
1514
1413 101 167

Påfart väg 40

30

249 3 491

216

Avfart
väg 40

1629 137 387

524

Viaredsvägen
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Bilaga 2 – Kapacitetsbedömning för påfartssträcka

Kapacitetsbedömning av Nabbamotet görs enligt ”TRVMB Kapacitet och

framkomlighetseffekter (TRV 2013:64343)”, uppdelat i olika delar: sträckan på väg 40 före

(uppströms) påfarten (Qföre i figuren nedan), sträckan på väg 40 efter (nedströms) påfarten

(Qpåte i figren nedan) samt accelerationskörfältet i slutet av rampen (Qpå).

Formeln för att beräkna anläggningens kapacitet, å, ser ut enligt följandeܭ

åܭ = ܿݍ − ܽ · åݍ [1]

Där

qpå = Kapacitet efter påfarten (f/h)

qc = 4150 f/t vid 2 körfält på huvudvägen

ܽ = 0,25 om trafikplatstäthet> 0,33 trafikplatser/km

0,20 om trafikplatstäthet 0,2–0,33 trafikplatser/km

Väg 40

I Trafikverkets dokument finns riktlinjer om vilken kapacitet som kan hanteras på olika

vägtyper, vilka kan tillämpas på väg 40 (2-fältig motorväg, 110 km/h). Denna kapacitet

måste mätas och upprätthållas både före och efter påfartsrampen för att försäkra att vägen

kan hantera de trafikmängder som uppstår i och med exploateringen.

Kapaciteten på väg 40 beräknas bero av flödet enligt figuren nedan, där 5 brytpunkter

beskriver hur hastigheten på vägen påverkas. Vid brytpunkt 0 uppstår inga

kapacitetsproblem och friflödeshastigheten bibehålls. Vid brytpunkt 1, ca 1 900

fordon/timme, riskerar viss hastighetspåverkan att uppstå. Vid brytpunkt 2, ca 3 300

fordon/timme, ökar risken för att hastigheten sjunker i större utsträckning, framförallt under

maxtimmen. Dock är den fortfarande inom gränsen för godkänd belastningsgrad. Vid

brytpunkt 3, ca 4 160 fordon/timme, ligger vägens teoretiska kapacitet och risken för större

störningar ökar.
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De streckade linjerna beskriver de scenarion som gäller för väg 40 i denna studie där det

beräknade totala flödet uppgår till knappa 3 400 fordon i maxtimmen, fördelat på olika

länkar i de olika scenariona. Gemensamt är att de vid något tillfälle ska ut på väg 40 och

därför måste kapaciteten räcka till för detta. Detta flöde beräknas påverka hastigheten till

viss del och hamnar precis på gränsen för när belastningen anses som för hög.
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Bilaga 3 - Samhällsekonomisk bedömning

Sammanfattande tabell som inkluderar känslighetsanalyser. Scenario B och D är

huvudanalys för halvt respektive helt mot.

Effekter A B C D E F

Viareds

tillväxt

Trv Bas-

prognos 0-tillväxt

Viareds

tillväxt

Trv Bas-

prognos 0-tillväxt

Restidskostnader 114 032 102 113 635 643 197 291 177 283 1 013 801

Fordonskostnader 70 104 61 481 260 443 137 525 120 359 492 990

Godskostnader 1 900 1 636 8 510 3 341 2 878 13 644

TS-effekter -5 363 -5 340 392 871 42 864 36 742 736 979

Luftföroreningar(utsläpp) 22 624 20 239 87 677 37 042 33 146 146 369

Komfort 0 0 0 0 0 0

Summa EVA-beräknade effekter 203 296 180 128 1 385 145 418 062 370 408 2 403 783

Drift och underhåll 1 705 1 041 12 084 6 142 5 008 26 643

Summa nuvärde av effekter 205 001 181 169 1 397 229 424 204 375 416 2 430 427

Investeringskostnad exkl skattefaktorer 30 000 30 000 30 000 85 000 85 000 85 000

Investeringskostnad exkl skattefaktorer 39 000 39 000 39 000 110 500 110 500 110 500

Nettonytta 166 001 142 169 1 358 229 313 704 264 916 2 319 927

Lönsamhet, NNK 4,3 3,6 34,8 2,8 2,4 21,0

Nyttor (Kkr)

HELT MOTHALVT MOT
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1. Initiera

1.1 Bakgrund

Det finns en stor efterfrågan på mark för verksamheter inom eller i anslutning till Viared i Borås.
I enlighet med översiktsplanen vill därför kommunen fortsätta att exploatera ”Viared västra”, se
Figur 1, ett område som redan är detaljplanelagt. Inom området finns 87 hektar tomtmark. En
del av detaljplanen är dock undantagen och kan inte bebyggas förrän det finns ett
medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen om kapacitets- och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Nabbamotet. Genom den ökade exploateringen bedöms
trafikbelastningen i Nabbmotet öka. Borås Stad och Trafikverket har tidigare kommit överens
om att parterna gemensamt ska utreda och komma fram till vilka kapacitetshöjande åtgärder vid
Nabbamotet som är nödvändiga. En avsiktsförklaring har tecknats under 2018 mellan parterna
som reglerar principerna för framtida genomförande och finansiering.

För att komma vidare i den långsiktiga planeringen behöver alltså kommunen och Trafikverket
komma överens om lämpliga trafikåtgärder kopplat till det statliga vägnätet. Dessutom finns ett
behov av ytterligare åtgärder på det kommunala vägnätet samt beteendepåverkande åtgärder. En
avgörande fråga för den fortsätta utvecklingen är hur områdets trafiksystem kan utvecklas för att
ge god tillgänglighet samt för att klara de övergripande kraven på framkomlighet och
trafiksäkerhet.

I maj 2020 undertecknades ytterligare ett dokument mellan parterna; ”Avsiktsförklaring gällande
samverkan mellan Borås Stad och Trafikverket kring problembild och åtgärder i Viared”. Av
denna framgår följande: ”Borås Stad som drivande part ska i samverkan med Trafikverket utreda
trafiksituationen i Viared kopplat till kommunalt och statligt vägnät.” Vidare framgår att utred-
ningen ska belysa föreslagna åtgärders effekt på trafiksäkerhet, framkomlighet och
samhällsekonomisk lönsamhet.

För att följa Trafikverkets planeringsmetodik beslutade kommunen att ta fram en
åtgärdsvalsstudie för Viared. Sedan tidigare har kommunen arbetat med föreliggande trafikanalys
som nu även ligger till grund för bedömningar av de åtgärdsförslag som redovisas i denna ÅVS.

I tidigare utredningar föreslås åtgärder i infrastrukturen som förstärker Nabbamotet men det
finns även förslag på att bygga en ny trafikplats längre västerut som nyttjar befintliga av- och
påfartsramper i Boråstorpets rastplats. Kommunen vill också pröva möjligheten att exploatera
mark väster om Boråstorpet ”Västra Viared västra” som skulle kunna omfatta omkring 50 hektar
tomtmark. Det finns även en möjlig exploateringsyta vid Segloravägen, Viared sydvästra med 17
hektar tomtmark, som kan komma att aktualiseras. Se olika delar av Viared med nuvarande och
tänkbara framtida verksamhetsområden i Figur 1.

Den framtida användningen av områdena föreslås utgöras av verksamheter i form av industri,
logistik, kontor och viss sällanköpshandel och hotell. Lagerverksamheter antas utgöras av både
manuella och helautomatiskt styrda lager, vilket påverkar personalintensiteten och därmed
resbehoven.
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Figur 1 Olika delar av Viared, nuvarande och tänkbara framtida verksamhetsområden

1.2 Syfte och avgränsning

Utredningen syftar till att beskriva vilka brister som finns i vägnätet i och kring Viared idag och
med framtida exploatering, samt att ta fram och pröva olika åtgärder för att förbättra
trafiksituationen. Utredningsområdets ungefärliga geografiska avgränsning syns i Figur 2.

Figur 2 Utredningsområdet

Åtgärdsvalsstudien baseras i första hand på tidigare utförda trafikutredningar och dessa har
arbetats in i studien enligt processen för en åtgärdsvalsstudie. Under processen har även
ytterligare åtgärder föreslagits och utvärderats enligt fyrstegsprincipen.
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1.3 Metodik för åtgärdsvalsstudier

Arbetsprocessen utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier, vilken kortfattat förklaras här. I
åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser, se Figur 3. Första fasen handlar om att initiera
och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen och beskriva nuläget, samt att
utifrån det identifiera behov, brister och mål. I tredje fasen prövas och analyseras alternativa
åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och
deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen
formas en övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder, vilket utgör den
fjärde fasen.

Figur 3 Åtgärdsvalsstudiens faser

Åtgärdsgenereringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga
förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. En åtgärd behöver inte innebära att vi
bygger om eller bygger nytt. Med hjälp av en strategi för effektiva och hållbara lösningar, kan vi
påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet.

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en
helhetssyn. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i
transportsystemet. Tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg. I första hand genom att påverka
behovet av transporter, i sista hand genom nybyggen.

Fyrstegsprincipens steg beskrivs så här:

Fyrstegsprincipen

1. Tänk om: Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka

behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera: Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

3. Bygg om: Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

4. Bygg nytt: Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.

Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
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1.4 Arbetsprocess och deltagare

Arbetsprocessen för föreliggande åtgärdsvalsstudie har följt metodiken för åtgärdsvalsstudier
som presenterats i kapitel 1.3, där Borås Stad har initierat studien. Arbetsprocessen inleddes med
ett startmöte med tjänstepersoner från Borås Stad och Sweco, där kommunen berättade om
bakgrunden till att de hade initierat arbetet med en ÅVS. Problematiken kring trafiksituationen
idag och i framtiden diskuterades, då en ökad exploatering av de västra delarna planeras. Sweco
satte sig sedan in i bakgrundsmaterial, som främst utgörs av tidigare genomförda utredningar och
plandokument för att ytterligare förstå situationen. Parallellt med åtgärdsvalsstudien pågick även
kapacitets- och utformningsutredningar för Viaredsområdet, med särskilt fokus på Nabbamotet
och Boråstorpet. Resultaten har successivt inarbetats i denna ÅVS.

Arbetet med studien har förts i nära samarbete mellan Borås Stad och Sweco genom
regelbundna möten med en avgränsad arbetsgrupp. Dialog har dessutom förts med en
projektgrupp vid större arbetsmöten där Trafikverket, Västtrafik och Viared Företagsförening
och Borås Stad deltagit, se beskrivning nedan.

Vid det första större arbetsmötet diskuterades nuläget samt problem, brister och behov. Här
fångades de olika aktörernas synpunkter upp vilka legat till grund för problembeskrivningen. Vid
det andra arbetsmötet låg fokus på att fastställa mål för projektet. Detta resulterade i
förlängningen till de fyra projektmål som redovisas i kapitel 2.4.

Sweco satte efter detta samman en bruttolista med åtgärdsförslag som utgjorde
diskussionsunderlag till det tredje arbetsmötet vars syfte var att identifiera åtgärder. Vid mötet
var det även möjligt för deltagarna att presentera andra åtgärdsförslag. Efter ytterligare möten
med arbetsgruppen hade en lista med åtgärdsförslag som skulle gå vidare i åtgärdsvalsstudien,
sållats fram. Dessa paketerades i två åtgärdspaket. Varje åtgärd bedömdes därefter utifrån i vilken
grad de uppfyller vart och ett av de fyra projektmålen. En förenklad effektbedömning för
paketen togs sedan fram. Därefter hölls ett avslutande arbetsmöte med projektgruppen för att
förankra beslutade åtgärder.

Arbetsgruppen
Följande personer har ingått i den mest aktiva arbetsgruppen för åtgärdsvalsstudien:

Borås Stad

Jan Petersson strategisk samhällsplanering

Jan-Åke Claesson tekniska förvaltningen/gatuavdelningen

Stefan Andersson strategisk samhällsplanering, (resurskonsult Sweco)

Sweco

Jessica Sundberg

Pia Sartorius
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Projektgruppen
Följande personer har, tillsammans med arbetsgruppen, deltagit i dialog och på arbetsmöten:

Borås Stad

Jennyann Karlsson mark- och exploatering (MEX)

Jonatan Westlin samhällsbyggnad/planavdelningen

Daniel Göök näringslivsenheten

Peder Wahlberg näringslivsenheten

Anna Mattsson näringslivsenheten

Trafikverket

Anna Cesarini

Martin Ingvert (arbetsmöte 2)

Mirjam Lindqvist

Robin Hjalmarsson

Jenny Trlicik (arbetsmöte 1)

Västtrafik

Sharon Plotzki

Viared Företagsförening

Tomas Lidskog

Bas Teepe
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1.5 Tidigare utredningar

1.5.1 Resvanor till Viareds företagspark, 2016

På uppdrag av Västra Götalandsregionen, Hållbart resande Väst, har en resvaneundersökning
genomförts bland medarbetare på fem företag som är verksamma i Viared.
Resvaneundersökningen syftade till att undersöka hur medarbetarna reser till och från arbetet
samt att erhålla en övergripande bild av hur ofta och med vilket färdmedel tjänsteresor
genomförs. Undersökningen skulle även ge förslag på hur resvanorna skulle kunna påverkas.

De företag som ingick i undersökningen är alla verksamma i olika delar av Viareds företagspark
och består av:

· Camfil Power Systems AB

· Ellos Group

· Ericsson AB

· Hjälpmedelscentralen

· Team Sportia AB

Resvaneundersökningen avser arbetspendling och tjänsteresande för de fem företagen.
Undersökningen har genomförts genom en webbenkät. Totalt skickades webbenkäten ut till 831
medarbetare varav 459 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 55 procent.

Arbetspendling

En stor andel av medarbetarna på företagen, 73 procent, bor tio kilometer eller längre från sin
arbetsplats. Avståndet mellan bostad och arbetsplats varierar kraftigt mellan företagen vilket
också avspeglas i medarbetarnas genomsnittliga avstånd. De klart vanligaste bostadsorterna för
medarbetarna på de fem företagen är Borås och Göteborg.

85 procent av medarbetarna reser till arbetet med bil, drygt tio procent med buss och resterande
knappt fem procent går, cyklar, kör MC eller moped eller reser i kombination med tåg.

Figur 4 Färdmedelsfördelning för medarbetarnas huvudfärdmedel till arbetsplatsen. N=448 personer
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En jämförelse mellan företagen visar relativt stora skillnader i färdmedelsfördelningen. Dock har
samtliga bilandelar över 70 procent och få som går och cyklar till arbetet. Drygt fem procent av
medarbetarna, färdas till arbetet med bil trots att avståndet är kortare än fem kilometer, och
ytterligare 16 procent färdas med bil till arbetet på avstånd mellan fem och 10 kilometer. Med
avståndet ökar andelen kollektivtrafikresor medan andelen bilresor förblir hög. Bland
medarbetare som är äldre än 35 år dominerar bilen som färdmedel kraftigt. Majoriteten av de
som är yngre än 26 år reser med buss.

Medarbetarna tillfrågades om vilka cykel- respektive kollektivtrafikåtgärder som skulle få dem att
resa mer med dessa färdmedel än idag. Bland de medarbetare som vanligtvis åker bil till arbetet
skulle följande tre åtgärder få störst andel att börja cykla mer:

· Bättre/säkrare/tryggare gång- och cykelvägar

· Prova-på-period med viss utrustning, hälsokontroller etcetera

· Information på arbetsplatsen om cykelvägnätet

Bland de medarbetare som vanligtvis åker bil till arbetet skulle följande tre åtgärder få störst
andel att börja åka kollektivt oftare:

· Bättre kollektivtrafik

· Möjlighet att köpa rabatterat kollektivtrafikkort via arbetet

· Prova på-period med gratis kollektivtrafik under några veckor

En klar majoritet av medarbetarna, drygt 80 procent, är positiva till att arbetsgivaren engagerar
sig i medarbetarnas resor till och från arbetet. För respektive företag ser bilden liknande ut där
spannet varierar mellan 67 och 96 procent.

Tjänsteresor

Medarbetarna gör i genomsnitt knappt en tjänsteresa per vecka. Antalet tjänsteresor per vecka
skiljer sig åt mellan företagen, vilket är sammankopplat med medarbetarnas arbetsuppgifter och
därmed behovet av tjänsteresor. De flesta av medarbetarnas tjänsteresor, knappt 70 procent, görs
med bil. Andelen tjänsteresor med kollektivtrafik, flyg, gång, cykel respektive gångresor är
ungefär jämnstora, mellan fem och tio procent.

1.5.2 Åtgärdsvalsstudie Noden Borås

Åtgärdsvalsstudien Noden Borås har tagits fram av Trafikverket och färdigställdes 2018.
Bakgrunden är att Borås växer i snabb takt. Det behövs en helhetssyn vad gäller trafiksystem och
samhälle. Förutsättningarna för infrastrukturen kartlades, analyserades och förankrades i
offentliga och privata organisationer. Kommunens nya översiktsplan användes som underlag.
ÅVS:en resulterade i en rad förslag på förändringar.

Fyra övergripande mål identifierades, som tillsammans med en klok förtätning av staden kan ge
förutsättningar för en hållbar tillväxt och en god livsmiljö i framtidens Borås.

· Mål 1: Öka färdmedelsandelen för kollektivtrafik, cyklande och gående. Andelen
bilresor behöver minska i takt med att befolkningen ökar.

· Mål 2: Minska köer. Köer ger restidsförlängning för såväl bil- som busstrafik, de leder
till mer utsläpp av avgaser och de skapar barriäreffekter.
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· Mål 3: Minska nackdelarna med tung trafik. Tung trafik innebär avgaser, buller och
framkomlighetsproblem, och bör ledas på vägar och tider där den stör minst.

· Mål 4: Minska barriärerna. Upplevda och fysiska barriärer, som hårt trafikerade vägar
och järnvägar samt vattendrag, berör gående, cyklister och busstrafikanter i högre grad än
bilister.

Exempel på åtgärder med direkt koppling till Viared är:

· Komplettera skyltning kring Viareds företagspark

· Ombyggnad av Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen - Detta är byggprojekt som
pågår under hösten 2020.

· Utredning avseende Ny trafikplats vid Boråstorpet - Ett uppdaterat PM kommer att tas
fram som visar vad som krävs för att återstående del av planen ska kunna genomföras.

1.5.3 Trafikutredning för västra Viared, 2018-06-14

I samband med framtagandet av detaljplan för Viared västra (”Detaljplan för del av Viared västra
Viared 14:19 m. fl.”) utreddes trafiksystemet under 2018, vilket ledde till åtgärdsförslag för
väginfrastrukturen. Trafikutredningen visar att det på sikt kommer att krävas åtgärder i
Nabbamotet för att ge god framkomlighet för de framtida trafikflödena.

I utredningen föreslås att Nabbamotet byggs om för att öka kapacitet och trafiksäkerhet.
Förslaget innebär att ramperna med väg 40 ansluts till det lokala vägnätet i en dropputformning,
ungefär som en halv cirkulationsplats i rampernas korsningspunkter med lokalvägen. Viareds-
vägens korsningar med Ödegärdsgatan och Segloravägen, skulle kunna utformas som
cirkulationsplatser. Dessutom föreslås vidare utredning för åtgärder på det lokala vägnätet (där
inga kapacitetsanalyser är gjorda) för att eventuellt bredda Viaredsvägen med ett körfält i varje
riktning mellan Nabbamotet och Ödegärdesgatan.

Den norra korsningen i Nabbamotet föreslås utformas med ytterligare ett körfält från rampen.
De två körfälten på bron i nordlig färdriktning föreslås göras om till ett för att tillskapa utrymme
för två körfält södergående färdriktning i stället. Den södra korsningen föreslås få ett extra
körfält på Viaredsvägen. Båda körfälten från söder föreslås tillåta högersvängande trafik till
påfartsrampen mot öster. Dessa två körfält väver sedan ihop till ett.

1.5.4 Trafikutredning Frälsegårdsrondellen, 2020

En trafikutredning för Frälsegårdsrondellen genomfördes under 2020 och åtgärderna är
beslutade att genomföras inom kort.

Fram till år 2015 hade Viared en direkt koppling österut till väg 40 via Viaredsmotet. I september
2015 invigdes väg 27 och kopplingen flyttades till den nybyggda Frälsegårdsrondellen.
Genomströmningen av trafik längs väg 27 i eftermiddagens maxtimme har medfört att utfarter
från Viared blivit problematiska med långa köer som följd. Borås Stad önskade därför utreda hur
en utbyggnad av Frälsegårdsrondellen kan öka kapaciteten för trafiken på Viaredsvägen mot väg
27.

Utredningens slutsats är att anlägga av ett dedikerat vänstersvängsfält in i Frälsegårdsrondellen
från Viaredsvägen, och att låta genomgående samt högersvängande fordon samsas om det andra
körfältet, är tillräckligt för att möta riktvärdet för önskvärd standard i en cirkulationsplats med
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dagens trafikflöde, se Figur 5. Det föreslagna utformningsalternativet är dock inte tillräckligt för
att möta efterfrågan vid uppräkning av trafiken till prognosår 2040. Om vänstersvängande trafik
från Viaredsvägen kan använda båda körfälten klarar samtliga tillfarter i Frälsegårdsrondellen
riktvärdet för önskvärd standard om än med knapp marginal.

Figur 5 Utformningsförslag för Frälsegårdsrondellen (erhållen från Borås Stad)

1.5.5 Trafikutredning Viared, parallell utredning 2020-2021

En trafikanalys för Viared har pågått parallellt med denna ÅVS. Sedan trafikutredningen kring
Västra Viared som togs fram 2018 har ytterligare företag etablerat sig inom Viared västra.
Dessutom ser kommunen nu en möjlighet att exploatera mark inom markreservat utmed väg 40
väster om Viared västra. Det finns även en möjlig exploatering vid Segloravägen. Med detta som
bakgrund fanns ett behov av att utreda trafiksystemet på nytt med utgångspunkt från den tidigare
trafikutredningen. Den nya utredningen innefattar även en trafikplats vid Boråstorpet på väg 40
som en möjlig åtgärd.

Tre principscenarier av åtgärder i vägnätet har analyserats med hjälp av makro- och
mikroanalyser. Trafikalstringsberäkningar för de planerade verksamhetsområdena har
genomförts och ligger som grund för analyserna. Trafikflödena på väg 40 har räknats upp för att
motsvara efterfrågan år 2040 med stöd av Borås Stads strategiska trafikmodell.

Scenarierna innebär:

1. Endast åtgärder i Nabbamotet
2. Ett halvt mot vid Boråstorpet byggs plus åtgärderna i Nabbamotet enligt scenario

1. Detta innebär att rastplatsen vid Boråstorpet ansluts till Prognosgatan och att det
därmed blir möjligt för trafik i östergående riktning att köra av vid Boråstorpet och in i
planområdet i Viared. Trafik som åker från Viared och ska fortsätta österut mot Borås
kan även åka ut denna väg.

3. Ett fullständigt mot byggs vid Boråstorpet (på- resp. avfart möjlig i båda
riktningar) plus åtgärderna i Nabbamotet enligt scenario 1. Detta innebär att
rastplatsen vid Boråstorpet ansluts till Prognosgatan för att möjliggöra en koppling till
väg 40 i östergående riktning. Dessutom byggs en bro över väg 40 som gör det möjligt
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att nå Viared även från väg 40 i västergående riktning. Detta innebär full tillgänglighet till
Västra Viared västra via Boråstorpet.

I dagsläget är Viared anslutet till det övergripande vägnätet via Nabbamotet på väg 40 och
Frälsegårdsrondellen på väg 27. Kapaciteten har bedömts vara tillräcklig för dagens trafik om än
att det observerats tendenser till köbildning på Nabbmotets västgående avfartsramp under
morgonens högtrafikperiod. Kapaciteten i Frälsegårdsrondellen har visat sig varit för låg för
inkommande trafik från väster varför kommunen tagit fram ett förslag till utbyggnad av
ytterligare ett körfält in mot cirkulationen.

Trafikanalyserna i denna utredning visar att den befintliga utformningen av Nabbamotet inte
klarar riktvärdena för god framkomlighet givet trafikbelastningen från att hela detaljplanen
Viared västra skulle vara genomförd.

Ett förslag till ombyggnad har tagits fram som innebär att den norra korsningen i Nabbamotet
byggs om till droppe och den södra till cirkulation, se Figur 6. Avfartsrampen med västgående
trafik breddas till två körfält närmast droppen och detta föreslås även för avfartsramp för
östgående trafik. Påfartsrampen med östgående trafik breddas närmast cirkulationen till två
körfält, men smalnas av till ett före påfart till väg 40. För att det lokala nätet ska ha kapacitet för
att hantera den större kapaciteten i Nabbamotet föreslås att Viaredsvägen breddas med ett
körfält i varje riktning mellan den föreslagna cirkulationen i Nabbmotet och Ödegärdesgatan.
För att öka kapacitet och säkerhet vid påfart mot öster i Nabbamotet föreslås att
anpassningssträckan förlängs med 150 meter till totalt 300 meter. Anläggningskostnaden för
åtgärderna i Nabbamotet bedöms grovt uppgå till storleksordningen 30 mnkr.

Figur 6 Utformningsförslag vid Nabbamotet

Utformningsförslaget för Nabbamotet med ombyggnad från dagens ABC-korsningar till droppe
och cirkulation bedöms förutom ökad kapacitet också ge ökad trafiksäkerhet. Enligt genomförda
kapacitetsanalyser kommer utformningsförslaget för Nabbamotet ge förbättrad och tillräcklig
kapacitet för trafiktillväxten till följd av detaljplanen för Viared västra.
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Med förutsättningen att även de två andra områdena skulle exploateras, Västra Viared västra och
Viared Sydöstra, behövs ytterligare kapacitet till väg 40. Denna kapacitet fås genom att bygga den
halva trafikplatsen vid Boråstorpet. Den tillkommande trafiken från de framtida eventuella
områdena Västra Viared västra kommer med naturlighet att välja påfarten i Boråstorpet och
därmed inte belasta Nabbamotet.

En trafikökning på väg 40 enligt Trafikverkets basprognos tillsammans med trafikökningen från
de framtida områdena kommer att medföra att belastningsgraden i växlingssträckan mellan
Nabbamotets påfart mot öster och väg 40 på längre sikt blir högre än riktvärdet vilket innebär att
påfarten inte uppfyller kriteriet för önskvärd servicenivå.

För att minska belastningen i Nabbamotet planerar kommunen att bygga ett separat
högersvängfält på Segloravägen, höja hastighetsgränsen på Viaredsvägen samt bygga ut
ytterligare ett körfält in mot Frälsegårdsrondellen från väster.

Genom utbyggnad av en trafikplats vid Boråstorpet sker en omfördelning av trafiken
så att den tillkommande belastningen i Nabbamotet kan hanteras för 2030 års trafiknivå. Ett
skissförslag för ett halvt mot vid Boråstorpet har tagits fram som framgår av Figur 7 nedan.

Figur 7 Skissförslag för halvt mot vid Boråstorpet

Utbyggnad av ett halvt eller helt mot vid Boråstorpet beräknas vara samhällsekonomiskt
lönsamt givet kommunens framtida exploateringar. Den huvudsakliga orsaken till detta är
att trafiken som är riktad mot väster får stora vägförkortningar. Den logistiska inriktningen
på framtida verksamheter bedöms innebära att lastbilstrafiken kommer allt mer från
väster till följd av Göteborgs Hamns pågående expansion.
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2 Förstå situationen

2.1 Nulägesbeskrivning

Området Viared ligger söder om väg 40 i västra Borås och sträcker sig parallellt med vägen.
Viared utgörs främst av småindustrier, lagerverksamhet, logistikföretag samt viss
sällanköpshandel. Med anledning av detta förekommer en relativt stor andel tunga transporter
samt pendlingstrafik. Det finns även ett mindre bostadsområde norr om Nabbamotet.
Boråstorpet ligger längs väg 40 strax söder om Viared och är en rastplats med café som drivs av
en ideell organisation. Hastighetsstandarden på väg 40 är 110 km/tim.

I Borås digitala översiktsplan är hela Viaredsområdet markerat som ”Större
verksamhetsområde”, se Figur 8.

Figur 8 Större verksamhetsområden (Borås stad, 2020)

I Figur 9 är utvalda målpunkter markerade. Urvalet är främst baserat på att målpunkterna
genererar trafik genom att de exempelvis har många anställda på liten yta, genererar många
besökare eller godstransporter.

Figur 9 Utvalda målpunkter
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I samband med åtgärdsvalsstudien genomfördes en enkätundersökning under hösten 2020, där
flertalet företag i Viared svarade på när deras personal började och slutade arbeta, samt om de
hade tider då godstransporter var särskilt frekventa. Undersökningen visar att de flesta anställda i
nuläget börjar runt klockan 06.30-09.00 på morgonen, merparten runt klockan 07.00. På
eftermiddagen slutar de flesta runt klockan 16.00-17.00, merparten runt 16.00. Godstransporter
pågår under hela dagen, med den största koncentrationen sker på eftermiddagen runt klockan
14.00-17.30.

2.1.1 Vägnät för motorfordonstrafik

Väg 40 är en fyrfältig motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/tim förbi Viared, se Figur
10. Befintliga trafikplatser som leder in till området är Nabbamotet samt Viaredsmotet.
Nabbamotet kopplar direkt in till området via Viaredsvägen. Viaredsmotet knyter samman väg
40 med väg 27 som går söderut. Cirka 2,5 km väster om Nabbamotet finns även Rastplats
Boråstorpet som är tillgänglig för trafik i östergående riktning.

Inne i området går Viaredsvägen parallellt med väg 40 och hastighets-begränsningen är 50
km/tim, se Figur 10. Viaredsvägen kopplar samman verksamhetsområdena i Viared och ansluter
både mot väg 40 och väg 27. Segloravägen och Företagsvägen går också parallellt med väg 40
och avståndet mellan Segloravägen och väg 27 är ungefär lika långt via Viaredsvägen som från
väg 40. Viaredsvägen har funktion som huvudgata i området med ett körfält i varje riktning, samt
gemensam gång- och cykelbana längs ena sidan av gatan.

Figur 10 Hastighetsgränser på vägnätet i och omkring utredningsområdet
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2.1.2 Trafikflöden

I Figur 11 redovisas uppmätta trafikflöden (ÅDT) från 2019 på de övergripande statliga vägarna
samt kommunala mätningar från 2020.

Figur 11 Uppmätta trafikflöden; ÅDT, (årsdygnstrafik) från 2019 (Trafikverkets Trafikflödeskarta) och VaDT
(vardagsdygnstrafik)från 2020 (Borås kommun)

En trafikmätning utfördes i november 2019 på det lokala vägnätet inne i Viared i anslutning till
Nabbamotet, se Figur 12. I samband med framtagande av åtgärdsvalsstudien för väg 40
genomfördes trafikmätningar bland annat vid Nabbamotet i maj 2016. Medelvärdena av två
vardagars uppmätta dygnsflöden redovisas i Figur 12.

Figur 12 Trafikmängder (årsdygnstrafik, vardagsdygnstrafik samt andel tung trafik) i närheten av Nabbamotet från
trafikmätningar gjorda vid olika tillfällen.
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De största flödena av både person- och lastbilar som trafikerar Nabbamotet och dess ramper
kommer från Borås på morgonen och går tillbaka på eftermiddagen. Under år 2016 trafikerades
(summan av all trafik som kör på av- och påfartsramperna) Nabbamotet av totalt ungefär 11 000
fordon, varav 1 600 tunga fordon per dygn. Av dessa fordon körde ungefär 79 procent av den
totala trafiken och 66 procent av den tunga trafiken i riktning mot Borås på eftermiddagen, se
Figur 13 och Figur 14.

Figur 13 Total trafik i Nabbamotet per vardagsdygn och i vilken riktning den fördelar sig på eftermiddagen

Figur 14 Lastbilar per vardagsdygn och i vilken riktning de fördelar sig i på ramperna Nabbamotet 2016 på
eftermiddagen
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2.1.3 Kollektivtrafik

Följande busslinjer trafikerar Viared från och med december 2020:

· Linje 20, Södra Torget-Viared västra

· Linje 120, Göteborg-Viared-Regementsstaden

· Linje 110, Bollebygd-Borås

Figur 15 Dagens busslinjenät i Viared (Karta: OpenStreetMap)

Linje 20 tar ungefär tio minuter från Borås resecentrum till Ödegärdsgatan 1. Det kan jämföras
med restiden för bil som är ungefär sju minuter. Det ger en restidskvot på 1,4 för
kollektivtrafiken. Linjen avgår var tionde minut i högtrafik och snittbeläggningen i högtrafik är
ungefär 25 resenärer per tur, alltså ungefär 150 resenärer i maxtimmen. De mest använda
hållplatserna är Ellos, Segloravägen 15, Företagsgatan 64 och Volvo Viared. De minst använda
hållplatserna är Stormgatan, Regnet och Tromben.

Linje 120 tar ungefär 55 minuter mellan Göteborg Åkareplatsen till Ödegärdsgatan 1. Det kan
jämföras med restiden för bil som är ungefär 37 minuter. Det ger en ger en restidskvot på 1,5 för
kollektivtrafiken. Det finns tre turer från Göteborg till Viared på morgonen och tre turer tillbaka
på eftermiddagen. Uppskattningsvis reser ungefär åtta resenärer per avgång, men antalet
resenärer är osäkert eftersom det inte finns något kundräkningssystem på denna linje. Det
betyder att Västtrafik i stället räknar efter antal stämplingar med kort och sedan räknas antalet
upp med det antal resenärer som bedöms åka med digital biljett. Resandet på linje 120 har
minskat med ungefär 40 procent mellan åren 2016 och 2018. Anledningen till minskningen är
inte fastställd, men en tes är att det beror på att ett större företag flyttade från området under
denna period.

Från december 2020 kommer linje 110 att gå mellan Bollebygd och Borås. Tidigare har linje 101
stannat vid Nabbamotet och tidigare gått mellan Borås och Göteborg en till två gånger i timmen,
med en restid på ungefär 56 minuter mellan Göteborg Åkareplatsen och Nabbamotet. Resenärer
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till och från Nabbamotet hänvisas till ny linje 110 som går mellan Borås och Bollebygd. Det
betyder att direktkopplingen till Göteborg försvinner, men bytestiderna är matchade så att
resenärer ska kunna ta buss 110 från Borås eller Viared till Bollebygd för att sedan byta till buss
101 för vidare resa till Göteborg. Linje 110 kommer att avgå från 05.30 fram till 00.00 på
vardagar med halvtimmestrafik i högtrafik, samt med timmestrafik på lördagar. Hållplatsen
Nabbamotet kommer således att finnas kvar och fortsatt trafikeras.

Fram till december 2020 trafikerar även linje 21 Viared en gång i timmen, med en restid på
ungefär 16 minuter från Borås resecentrum till Volvo Viared. Från Viared fortsatte linjen längs
Göteborgsvägen mot resecentrum.

2.1.4 Gång- och cykelvägnätet

Gång- och cykelnätet inom och kring Viared visas på en översiktlig nivå i Figur 16. I Viared
består cykelnätet av kombinerade gång- och cykelbanor, där det inte finns någon separering
mellan gående och cyklande. De gator som inte har någon cykelbana har oftast inte heller någon
gångbana.

Figur 16 Gång- och cykelnätet i och kring Viared
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2.1.5 Vägutformning

2.1.5.1 Nabbamotet
Nabbamotet är en trafikplats av rutertyp med av- och påfartsramper som ansluter till
sekundärvägen med väjningsplikt, se Nabbamotet i två olika skalor i Figur 17 och Figur 18. För
trafiken på bron finns körfält för trafik som ska rakt fram samt vänstersvängskörfält till den östra
respektive västra påfartsrampen till väg 40.

På brons södra sida finns en dubbelriktad gång- och cykelbana som är separerad från
motorfordonstrafiken med räcke. Det finns ingen separering mellan gående och cyklande. På
bron korsar gång- och cykelbanan avfartsrampen från väster samt påfartsrampen mot väster. Det
finns även hållplatser på påfartsrampen mot väster samt avfartsrampen från väster.

Figur 17 Nabbamotet översiktsbild
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Figur 18 Nabbamotet detaljbild

2.1.5.2 Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen
Viaredsmotet är en trafikplats med cirkulationsplats med radien ungefär 70-85 meter och dubbla
körfält, se Figur 19 och Figur 20. Söder om Viaredsmotet kopplar Viaredsvägen till väg 27
genom Frälsegårdsrondellen med två genomgående körfält längs väg 27 i norrgående riktning
respektive ett gemensamt körfält för högersvängande och rakt fram i södergående riktning. Det
finns även en anslutande väg från öster. Norr om Viaredsmotet kopplar vägen från motet till
Göteborgsvägen via Lundaskogsrondellen.
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Figur 19 Översikt Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen

Figur 20 Detaljbild Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen
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2.1.6 Olycksstatistik och trafiksäkerhet

Uttag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har gjorts för olyckor
registrerade av polisen och sjukvården, som inträffat inom utredningsområdet mellan 2005-01-01
och 2019-12-31. I Figur 21 och Tabell 1 sammanställs resultatet av uttaget, fördelat på olyckstyp
och svårighetsgrad.

Totalt har 66 olyckor registrerats inom utredningsområdet som resulterat i personskadeolyckor,
samt elva olyckor som ej resulterat i personskadeolycka. 88 procent av olyckorna med
personskador har resulterat i lindriga skador, elva procent i måttliga skador och två procent i
allvarliga skador. Inom den officiella statistiken har således inga dödsolyckor registrerats.
Majoriteten av olyckorna har varit med motorfordon. 40 procent av olyckorna är
upphinnandeolyckor, 23 procent motorfordons singelolyckor, 13 procent fotgängare
singelolyckor och fem procent korsningsolyckor.

Ungefär två tredjedelar av upphinnandeolyckorna är lokaliserade kring Viaredsmotet i olika
vägben och resterande främst längs väg 40 samt Viaredsvägen. Klockslagen då olyckorna
inträffat är spridda. Majoriteten av motorfordonens singelolyckor är registrerade längs väg 40,
några längs Viaredsvägen och resterande är utspridda i området. Fotgängares singelolyckor är
utspridda i området. Inga olyckor har registrerats i Frälsegårdsrondellen under den här
tidsperioden, då rondellen öppnades år 2015.

Figur 21 Registrerade olyckor inom utredningsområdet under åren 2015–2019
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Tabell 1 Registrerade olyckor under 2015–2019, uppdelat efter olyckstyp och svårighetsgrad

Olyckstyp
Allvarliga

olyckor

Måttliga

olyckor

Lindriga

olyckor

Ej person-

skade-

olyckor

Totalt

S (singel-motorfordon) 1 11 6 18
O (omkörning-motorfordon) 1 1
U (upphinnande-
motorfordon)

1 28 2 31

A (avsvängande
motorfordon) 1 1

K (korsande-motorfordon) 4 4
M (möte-motorfordon) 2 2
C (cykel/moped-
motorfordon) 1 1

G0 (fotgängare singel) 1 2 6 1 10
G1 (cykel singel) 3 3
G2 (moped singel) 1 1 2
G4 (cykel-cykel) 1 1
G7 (moped-moped) 1 1
W2 (älg) 1 1
V0 (övrigt) 1 1
Totalt 1 7 58 11 77

2.2 Kommande utveckling

2.2.1 Statlig planering

Väg 180, Sandhult-Viared
Väg 180 mellan Alingsås och Borås är utpekad som en brist i gällande regional transportinfra-
strukturplan. Vägen har stora trafikproblem i nuvarande dragning genom Borås tätort och
periodvis uppstår köbildning för alla trafikslag. Övrig vägsträcka är krokig, smal och kuperad.
Trafikverket kommer att starta en åtgärdsvalsstudie för väg 180 under hösten 2020.

För närvarande utreder Trafikverket vägavsnittet i en åtgärdsvalsstudie. En eventuell ny
sträckning syftar till att avlasta befintlig väg 180 genom Byttorp och centrala Borås samt att
avlasta väg 1761 och 1762 genom Sjömarken. Om vägen skulle byggas ut i ny sträckning väster
om staden enligt Figur 22 nedan kan lastbilstrafiken, inklusive transporter med farligt gods,
hänvisas utanför staden i enlighet med översiktsplanens strategier.
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Figur 22 Möjlig korridor för ny väg 180 mellan Viared och Sandhult

Ny järnväg Göteborg-Borås
Regeringen har fattat beslut om att en ny stambana ska byggas mellan Borås och Göteborg, den
s.k. Götalandsbanan. Byggstart är planerad någon gång under perioden 2025–2027. Trafikverket
planerar för en dubbelspårig järnväg för snabbtåg på ny stambana, och snabba regionaltåg
dimensionerad för en hastighet av 250 kilometer i timmen.

Bygget av den nya järnvägen skapar också förutsättningar för en ny planerad stambana mellan
Göteborg och Stockholm.

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar
av den dubbelspåriga stambanan som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen den
kan bedömas få. En av flera möjliga korridorer som studeras går längs väg 40 förbi Viared, se
Figur 23 (Trafikverket, 2020-09-09). Den studerade korridoren förbi Viared har främst två
alternativ där ett framför allt går i skärning söder om Viared, alternativt i tunnel/skärning utmed
väg 40. Hänsyn behöver tas till detta vid förslag på åtgärder i denna ÅVS. Eventuellt kan till
exempel åtgärder kring Boråstorpet påverkas om den nya stambanan dras längs väg 40 utanför
Viared.
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Figur 23 Kvarvarande och bortvalda korridorer inför nästa utredningsskede i lokaliseringsutredningen Göteborg–
Borås (Trafikverket, 2020-09-09).

2.2.2 Kommunal planering

Övergripande planering
Översiktsplan

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Den utgår från att kommunen
planerar att växa med cirka 30 000 invånare fram till år 2040. Översiktsplanen lägger fast flera
strategier som berör trafik- och transportområdet, bland annat att framkomlighet och säkerhet
ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen samt att gång-
och cykeltrafikvägnätet ska utformas med hög kvalitet.

I översiktsplanen pekas Viared ut som ett av flera områden som har påtagliga brister idag och
behöver studeras särskilt noga. I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i
vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar kommer behöva studeras närmare för att säkerställa
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar stadsutveckling med utrymme för mer
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

En slutsats i trafikanalyserna, som är gjorda i samarbete med Trafikverket, är också att
kapaciteten i vägnätet kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram till Viared behöver
utredas. Särskilt problematiskt är det i stråket mellan Viared och centrum där väg 40 och
Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av trafiksituationen och dess lösningar
och samhälls-ekonomiska konsekvenser bör utredas. Det är också i dessa områden som
trafikökningen bedöms bli extra stor. I utredningen ska ingå att studera en utbyggnad av ett nytt
trafikmot vid Boråstorpet från väg 40 för Viareds södra delar. Dessa åtgärder som rör lokalt
trafikarbete inom Borås kommer sannolikt att belasta kommunens ekonomi, men kommunen
bedömer åtgärderna som avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmarknaden ska kunna
växa.

I översiktsplanen beskrivs det att genomförda analyser av den framtida trafiken på väg 40 visar
att den tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer att öka mycket tillsammans med
ökad persontrafik längs stråket. Kapaciteten på väg 40 kommer på sikt inte att räcka till om man
lägger samman denna trafikökning med den växande stadens trafikökning. Genom att göra en ny
anslutning till väg 40 öster om Borås från den nyligen utbyggda väg 27 mellan Viared och
Kråkered, skapas möjlighet till förbifart för trafik som inte har Borås som målpunkt. Då kan all
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regional genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala delar vilket är positivt för stadens
utvecklingsmöjligheter och för omledning vid stora trafikstörningar. Det konstateras slutligen att
fortsatt utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den långsiktiga lösningen.

Översiktsplanen föreslår även en ny dragning av väg 180 mot Alingsås som kan utgöra en
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Vägkopplingen skulle gå
mellan Viaredsmotet och en punkt norr om Sandhult på väg 180. Kommunen bedömer att den
nya dragningen skulle avlasta staden och orterna och möjliggör en tät och hållbar
stadsutveckling.

Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden för nya storskaliga verksamhetsområden,
utanför staden. Viared Östra och Viared västerut pekas ut enligt nedan samt illustreras i Figur 24.

V4. Viared Östra: Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter som inte kräver
centrala lägen. Området är trafikbelastat och kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och
dagligvaruhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a.
Götalandsbanan. Planarbetet kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen kommit
längre. (Lång sikt)

V5. Viared västerut: Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla Viaredsområdet
västerut mot Bollebygd (det som tidigare benämnts Västra Viared västra) för att möjliggöra
framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv. Exploatering sker i nuläget på Viared västra
och planen beräknas vara genomförd inom cirka tio år. Pilen på kartan visar riktningen för
framtida etableringar. Planeringen ska ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket
med flera aktörer. Det anges slutligen att nya etableringar på lång sikt västerut kräver bland annat
nya trafikplatser.

Figur 24 Mark- och vattenanvändning enligt Översiktsplan för Borås kommun, där Viared Östra (V4) och Viared
Västra (V5) pekas ut.
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Kombiterminal

I ÅVS Noden Borås föreslås en kombiterminal i Borås enligt nedan (Trafikverket, 2018):

”Eftersom Borås är en kommun med många transportintensiva företag är goda förbindelser till
Göteborg och Göteborgs hamn strategiskt viktig. Framtida utveckling av godstransporterna med
tåg till och från Borås bygger med största sannolikhet på en utveckling av intermodala
transporttjänster. Det ställer i sin tur krav på att det byggs en kombiterminal.

Effekt: Med en kombiterminal för godstransporter utanför Borås centrala delar kan distribution
med mer anpassade fordon effektivisera transporterna. I och med effektivare transporter
minskar trängseln och kapacitet frigörs. I förlängningen kan vinster göras vad gäller såväl
minskade godstransporter på väg, ekonomi som miljö.

Gå vidare: Ja, åtgärden behöver utredas vidare.”

En detaljplan har startats upp år 2020 för att pröva möjligheterna att etablera ett
verksamhetsområde som även skulle kunna rymma en kombiterminal.

Cykelstrategi

Den cykelstrategi för Borås Stad är under utarbetande, ska visa avgörande vägval för att nå målen
för Borås. Enligt dokumentet är kommunens mål för cykeltrafik att cykelresornas andel ska öka
från tre procent till tolv procent fram till år 2040. Ett delmål är att andelen år 2030 ökar till nio
procent, vilket ungefär motsvarar dagens riksgenomsnitt. Sedan tidigare har Västra
Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna ska utgöra 33 procent av alla
motoriserade resor (med bil och buss). Som framgår av Figur 25 innebär tolvprocents-målet
tillsammans med kollektivtrafikmålet år 2040, att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör
55 procent och bilresorna 45 procent.

Figur 25 Förslag till mål för andel cykelresor enligt cykelstrategin
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Detaljplanering

Inom Viared pågår genomförande av den antagna planen ”Detaljplan för del av Viared västra
Viared 14:19 m. fl.” där ett flertal fastigheter är utbyggda. Användningen är främst logistik-
verksamhet, serviceanläggning samt lagerverksamhet, både i form av manuellt och helauto-
matiskt styrda.

Utöver detaljplanen för Viared västra finns det fler markområden inom och anslutning till Viared
som kommunen vill fortsätta att planlägga för verksamheter i form av industri, logistik, kontor
och viss sällanköpshandel, hotell och fordonsservice, se Figur 1 ovan. Det gäller dels Viared
sydöstra där det idag finns ett vilande planuppdrag samt längre västerut där det finns mark som
är utpekad i översiktsplanen och som benämns Västra Viared västra i denna utredning. Exploa-
teringsgraden bedöms i genomsnitt bli cirka 63 procent och den totala ytan är cirka 154 hektar
vilket skulle ge cirka 96 hektar sammanlagd golvyta (BTA). Tabellen nedan sammanfattar ytorna
per delområde.

Tabell 2 Sammanställning av ytor per planområde

Tomtyta (ha) Exploateringstal BTA (ha)

Viared västra 87 0,67 56
Västra Viared västra 50 0,60 30
Viared Sydvästra 17 0,60 10
Summa 154 0,63 96

2.2.3 Trafikalstring

Följande trafikalstringsberäkningar är hämtade från utredningen Viared Trafikanalys framtagen år
2020.

Utifrån enkätsvar från redan etablerade företag inom västra Viared har nyckeltal för beräkning av
bilalstring tagits fram. Antaganden om antal anställda per verksamhetsområde har gjorts för att ta
höjd för den osäkerhet som finns gällande typ av verksamhet etcetera. Varje anställd antas göra
två arbetsresor varje vardagsdygn och därtill antas varje anställd alstra 0,5 övriga resor.

De kommande verksamheterna kommer att variera där logistik och lager kommer att vara ett
betydande inslag. Inom lagerverksamhet varierar personaltätheten för manuella och automatlager
varför ett medelvärde har använts vid beräkningen av antal anställda.

Utifrån nyckeltalen har antalet sysselsatta samt antalet resor per vardagsdygn beräknats, se Tabell
3. Observera att resultatet som redovisas bedöms vara något högt räknat.

Tabell 3 Antal sysselsatta samt antal personresor per vardagsdygn (alla färdmedel)

Personresor/vardagsdygn

Antal

sysselsatta
Arbetsresor

Övriga

resor
Summa

Viared västra 2 200 4 400 1 100 5 500
Västra Viared västra 1 300 2 600 650 3 250
Viared Sydvästra 500 1 000 250 1 250
TOTALT 4 000 8 000 2 000 10 000
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I Tabell 4 redovisas antal fordon per vardagsdygn till och från planområdena. Samåkningsfaktorn
för personresor har antagits vara 1,2 personer per personbil. För arbetsresor och övriga resor har
andelen som reser kollektivt räknats bort. Mängden tung trafik baseras på enkätsvar och korre-
lerar mot bebyggd yta (BTA).

Tabell 4 Antal fordon per vardagsdygn till och från planområdena

Fordon/vardagsdygn

Arbete Övrigt Tung trafik Summa

Viared västra 3 120 780 2 070 5 970
Västra Viared västra 1 850 460 1 190 3 500
Viared Sydvästra 700 180 400 1 280
TOTALT 5 670 1 420 3 660 10 750

Planförslagen antas innebära cirka 4 000 sysselsatta som beräknas alstra ett trafikflöde om totalt
cirka 10 750 fordon per vardagsdygn, inklusive tung trafik. Av detta utgör tung trafik cirka
3 660 fordon per vardagsdygn vilket motsvarar cirka 34 procent av den totalt alstrade totala
trafikmängden.

Med ledning av gjorda trafikmätningar antas trafiktillskottet under de dimensionerande timmarna
på morgon och eftermiddag (maxtimmar) utgöra 13% av det totala vardagsdygnsflödet. Samma
mätningar visar att under eftermiddagens maxtimma är det ca 70% som åker från området och
30% i motsatt riktning. För år 2025 blir det cirka 500 bilförflyttningar under maxtimman till och
från det tillkommande området Viared västra för år 2025. För år 2030 blir det cirka 1 100
bilförflyttningar under maxtimman till och från de tillkommande områdena Viared västra, Västra
Viared västra samt Viared sydöstra.

Alstringen utgörs också av besöksresor och transporter med tung trafik. Av besöksresorna antas
fem procent utföras i vardera maxtimmen och av de tunga transporterna antas åtta procent
utföras under morgonmaxtimmen och sex procent under eftermiddagens maxtimme, vilket
baseras på nulägets fördelning av tung trafik.

I dagsläget bedöms att cirka 85% av trafiken, som har start- och mål i västra Viared, är riktad
mot Nabbamotet och resterande 15% mot Frälsegårdsrondellen/väg 27.

Totalt innebär resonemangen i avsnitten ovan ett tillskott med 1 160 fordon i morgonmax-
timmen och 1 230 fordon i eftermiddagens maxtimme. Tillskottet antas ha samma riktnings-
fördelning mot öster och väster som i nuläget.

2.2.4 Kommande infrastrukturåtgärder i anslutning till Viared

Följande åtgärder är angelägna och finansiering för genomförande kommer troligen att finnas i
en nära framtid:

· Åtgärder vid Frälsegårdsrondellen för att minska problem med långa köer från
Viaredsvägen ut mot väg 27 (se kap 1.5.4 Trafikutredning Frälsegårdsrondellen, 2020)
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· Ombyggnad av väg 1757.1 (Göteborgsvägen-Lundaskogsrondellen). Vägen breddas från
ett till två körfält och ombyggnaden beräknas vara klar under hösten 2020. Åtgärden
förväntas minska problemen med de långa köerna i Viaredsmotet.

· Pendlarparkering intill väg 40 vid Nabbamotet. Syftet är att undvika att väg 40 blir
överbelastad, samt för att erbjuda ett attraktivt alternativ till ensamresande i bil.
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2.3 Problembeskrivning

2.3.1 Motorfordonstrafik

De utredningar som gjorts kring trafiksituationen i Viared och dess närområde visar att det råder
kapacitetsbrist i Nabbamotet, Frälsegårdsrondellen, Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen
samt längs lokala gator väster och söder om Viaredsvägen. Kapacitetsbristerna uppstår under
högtrafik.

På det arbetsmöte som hölls inom åtgärdsvalsstudien den 1 september 2020 framförde
representanter från Viared Företagsförening att det är problem i högtrafik vilket drabbar lastbilar,
pendlare och kollektivtrafik. Det uppstår köer och blir svårt att komma ut från området under
eftermiddagen. Det är mest trafik mellan klockan 07.00 och 08.00 och mellan 15.30 och 16:30.
På grund av köerna och de långa avstånden blir det även låg tillgänglighet för räddningstjänsten i
västra Viared. I framtiden förväntas ökade transporter från väster.

I takt med att Viared växer med fler verksamheter kommer dessa brister att förvärras.

Det finns ett stort antal bilparkeringsplatser inom området och det är ofta gratis att parkera.
Detta gynnar bilen som transportmedel till och från området vilket i sin tur bidrar till att skapa
kapacitetsbrister.

Figur 26 Övergripande brister för motorfordonstrafiken i och kring Viared

Nabbamotet
Brist: För låg kapacitet på den östra avfartsrampens (västgående trafik) koppling till
Elementgatan, vilket skapar köer på avfartsrampen på morgnarna. Det är även mycket trafik som
kör från Viaredsvägen till den östra påfartsrampen.

Det finns troligen en flaskhals i vägsystemet i Nabbamotet som idag är den huvudsakliga
kopplingen mellan verksamhetsområdena i västra Viared och väg 40.

Frälsegårdsrondellen
Problem att komma ut på väg
27 på eftermiddagar

Viaredsmotet
Köbildning på
avfartsramp mot väg 40
under eftermiddagarnas
högtrafikperiod

1757.1/Göteborgsvägen-
Lundaskogsrondellen
Köbildning/trängsel

Nabbamotet
Köbildning på avfartsramp
från öster på morgnar?

Lokala gator väster/söder om
Viaredsvägen
Låg framkomlighet under
eftermiddagarnas högtrafikperiod
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Brist: Från Nabbamotet och mot söder är Viaredsvägens lutning så brant att den påverkar den
tunga trafikens framkomlighet negativt vid halt väglag.

På grund av detta har kommunen förbättrat halkbekämpningen i området vintertid. Upphöjd
passage för gång och cykel vid korsningen med Segloravägen gör också att lastbilarna måste
bromsa, vilket ytterligare försvårar för lastbilarna att komma upp för backen vid halt väglag.
Dock har inga olyckor på grund av detta registrerats i STRADA de senaste fem åren.

Brist: Trafiksäkerhetsrisk på grund av begränsad sikt i Nabbamotet.
Sikten har tidigare varit mer begränsad i Nabbamotet, men det har röjts upp en del vegetation
vilket tillfälligt har förbättrat situationen. Utformningen med räcken medför dock att sikten
fortfarande är begränsad.

Brist framtid: För låg kapacitet efter utbyggnad av västra Viared
Vid fortsatt utbyggnad och exploatering av Viared kommer Nabbamotets nuvarande utformning
inte kunna upprätthålla en önskvärd framkomlighet. Bristerna skulle uppstå redan vid utbyggnad
av Viared Västra och förvärras i samband med utbyggnad av Västra Viared västra samt Sydvästra
Viared.

Frälsegårdsrondellen
Brist: Svårt att komma ut på väg 27 från Viaredsvägen på eftermiddagarna

Tidigare utredningar har konstaterat att det är svårt att komma ut på väg 27 från Viared via
Frälsegårdsrondellen, framför allt på eftermiddagar. Med anledning av detta planeras åtgärder
som har utretts i ”Trafikutredning Frälsegårdsrondellen” från 2020.

Viaredsmotet
Brist: Köbildning på avfartsramp mot väg 40 under eftermiddagarnas högtrafikperiod.

Åtgärder för att motverka kapacitetsbristerna samt för att förbättra framkomligheten för
busstrafiken, planeras att genomföras under den närmaste tiden. Väg 1757.1/Göteborgsvägen-
Lundaskogsrondellen breddas från ett till två körfält och ombyggnaden beräknas vara klar under
hösten 2020.

Lokala gator väster/söder om Viaredsvägen
Brist: Låg framkomlighet under eftermiddagarnas högtrafikperiod.

Kapacitetsbristen gör att det är svårt för fordon att komma ut på Viaredsvägen från
Segloravägen och Ödegärdesgatan.

2.3.2 Kollektivtrafik

Kapacitet – kollektivtrafik
Brist: Låg framkomlighet under eftermiddagarnas högtrafikperiod.

Kapacitetsbristen gör att det är svårt för vissa busslinjer att komma fram i Viared, framförallt
under eftermiddagarna.

Gångvägar - kollektivtrafik
Brist: Svårt att skapa en attraktiv kollektivtrafik i Viared med god tillgänglighet

Viaredsområdet är stort och likaså lokalerna, vilket är utmanande för att kunna erbjuda en
kollektivtrafik med god tillgänglighet. Även om hållplatser placeras så nära målpunkter som
möjligt blir ofta gångavstånden till entréerna/omklädningsrummen längre för dem som reser
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kollektivt jämfört med för dem som reser med egen bil. Gångvägarna är inte så attraktiva och
klimatet med mycket blåst medverkar till att långa promenader inte är lockande.

Arbetstider - kollektivtrafik
Brist: Svårt att anpassa arbetstider och kollektivtrafikavgångar till varandra

På arbetsmötet framkom att företagen får påtryckningar från de anställda att de exempelvis vill
sluta 15:45 i stället för 16 för att komma före köerna. Detta är svårt för kollektivtrafiken att fånga
upp. Det ruckas ofta på tider för lastning vilket gör att de anställda inte alltid vet precis när de
kommer att sluta sitt arbetspass. Ibland blir personal beordrad övertid och då kan de missa sista
bussen (gäller främst linje 120 som har få avgångar).

Hållplatser, Nabbamotet
Brist: Låg standard på hållplatser samt ej separerad gång- och cykelbana

Hållplatserna på påfartsrampen mot väster samt avfartsrampen från väster i Nabbamotet har låg
standard. Bland annat går inte den separerade gång- och cykelbanan till hållplatsen vid
påfartsrampen mot väster hela vägen fram till hållplatsläget, vilket innebär en osäker och otrygg
situation för de oskyddade trafikanterna.

2.3.3 Gång- och cykeltrafik

Ödegärdsgatan
Brist: Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter längs Ödegärdesgatan

Gång- och cykelbana saknas längs Ödegärdsgatan vilket gör att fotgängare och cyklister måste
röra sig i blandtrafik längs gatan. Kortare avsnitt av gångbanor finns dock i anslutning till
busshållplats Ellos. Denna brist har påtalats som stor i nuläget på två arbetsmöten inom
åtgärdsvalsstudien.

Generellt i Viared
Problem nuläge: Otrygg miljö för oskyddade trafikanter

Miljön i Viared kan upplevas som otrygg för fotgängare och cyklister, särskilt under dygnets
mörka timmar, då områdets utemiljöer inte är välbefolkade. En öde miljö där man inte blir sedd
och inte kan kalla på hjälp, kan ge en känsla av utsatthet och otrygghet. Den belysning som finns
har funktionen att belysa gator och större ytor. Någon särskild belysning för gång- och cykelstråk
finns inte. Områdets uppbyggnad med långa stängsel och fasader ger inte möjlighet till
reträttvägar om en hotfull situation skulle uppstå.

Otryggheten kan även bestå i rädsla för att bli påkörd. Separata gångbanor längs gatorna inom
området saknas ofta vilket gör att fotgängare måste gå i vägrenen för att ta sig mellan exempelvis
busshållplats och arbetsplats.

Brist: Låg trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare

Separata gångbanor längs gatorna inom området saknas ofta vilket gör att fotgängare måste gå i
vägrenen för att ta sig mellan exempelvis busshållplats och arbetsplats. Ofta är avstånden långa
mellan hållplats och entré vilket även det innebär en låg tillgänglighet för fotgängare.
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2.3.4 Övriga brister

Övernattande lastbilschaufförer
Brist: Det förekommer att övernattande lastbilschaufförer ställer upp sina fordon längs vägarna i
Viared, vilket har lyfts under arbetsmöten med projektgruppen. Dessa fordon kan ge upphov till
framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem för trafiken i området. Även otrygghetskänslan kan
öka.

Laddinfrastruktur
Brist: Laddinfrastruktur saknas

Pendelparkering
Brist: Pendelparkering vid hållplats saknas

Idag saknas pendelparkering intill hållplats vid väg 40, vilket försvårar för människor att nyttja
kollektivtrafik som färdmedel mellan exempelvis Viared och Göteborg. Idag förekommer det att
bilister parkerar på närliggande grusväg norr om Nabbamotet.

Långa fordon
Brist: Långa fordon (HTC) kan ha svårt att komma fram i Enehultsrondellen (korsningen
Prognosgatan/ Stormgatan) inne i Viared. Andelen långa fordon förväntas öka i framtiden.



36

2.4 Målbild

Det övergripande målet för denna åtgärdsvalsstudie är att hitta åtgärder som kan ge en framtida
god transportförsörjning i Viared, vilket gör att kommunen kan komma vidare med fortsatt
detaljplanering för området. Goda förutsättningar för företagens transporter samt för resor till
och från arbetsplatser behöver tillgodoses.

Följande mål har använts vid framtagande och utvärdering av föreslagna åtgärder:

· Mål A: Förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och
cykelresor

En förändrad färdmedelsfördelning där cykel- och kollektivtrafiken står för en större
andel jämfört med idag, skulle både kunna ge en förbättrad folkhälsa, förbättra miljön
genom minskade utsläpp från motorfordon samt bidra till en minskad
framkomlighetsproblematik för motortrafiken i Viared.

Enligt det förslag på cykelstrategi för Borås Stad, är målet att cykelresornas andel ska öka
från tre procent till tolv procent år 2040. Vad gäller kollektivtrafiken har Västra
Götalandsregionen satt upp ett mål om att kollektivtrafikresorna ska utgöra 33 procent
av alla motoriserade resor (med bil och buss). Mål A i denna ÅVS går således i linje med
övergripande uppsatta mål.

· Mål B: God trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet för gång- och cykeltrafik

För att öka attraktiviteten för att arbetspendla med cykel eller kollektivtrafik, krävs en
god infrastruktur och en tilltalande miljö för de oskyddade trafikanterna. Redan idag är
cykelvägnätet relativt väl utbyggt i Viared, men området är storskaligt och ”bilorienterat”
och separerade gångbanor saknas ofta mellan hållplatser och arbetsplatsentréer. I
kommunens föreslagna cykelstrategi framhålls vikten av att kunna cykla på ett
cykelvägnät som upplevs smidigt, framkomligt, säkert och tryggt. Kommunen avser att
bl.a. arbeta med att skapa sammanhängande nät med en tydlig struktur och skapa säker
cykeltrafik. Kommunen lyfter även betydelsen av ett gott underhåll av
cykelinfrastrukturen. Mål B syftar till att tillgodose en god tillgänglighet för de oskyddade
trafikanterna till och inom Viared samt att gående och cyklande kan röra sig i området på
ett tryggt och säkert sätt.

· Mål C: God tillgänglighet för motorfordonstrafiken

Redan idag råder det framkomlighetsproblem för motorfordonstrafik i och kring Viared
under högtrafik. Med en ökad exploatering av området förväntas dessa problem att öka
om inte åtgärder vidtas. Detta mål syftar till att tillgodose en god tillgänglighet för
persontrafik, godstransporter och busstrafik vid en utbyggnad av Viared.

· Mål D: God trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken

Med ökad belastning av vägnätet ökar även risken för trafikolyckor för motorfordon.
Framförallt gäller detta upphinnandeolyckor. Detta mål syftar till att tillgodose en god
trafiksäkerhet för persontrafik, godstransporter och busstrafik.
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3 Pröva tänkbara lösningar

3.1 Studerade åtgärder

Inom denna ÅVS totalt 28 åtgärder studerats, varav 20 föreslås gå vidare till bedömning av måluppfyllelse och effekter inom denna ÅVS.

För varje åtgärd uppges ett tidsperspektiv för när åtgärden ska påbörjas, som grupperats i fyra nivåer: Kontinuerligt, Kort sikt (0–5 år), Medellång sikt (5–15
år) och Lång sikt (15–20 år). Tidsperspektiven skall ses som en målbild men inte som någon fastställd tidplan.

Den aktör som skall ansvara för framdriften av varje åtgärd anges. Det är ibland en ensam aktör, men ofta behövs ett samarbete mellan flera. Det görs även
en separat redovisning av vilken aktör som är ansvarig för utförande respektive finansiering, vilket kan skilja sig något från vilka aktörer som är ansvariga för
framdriften.

De kostnader som redovisas är framtagna av Borås kommun.

Där åtgärder föreslås inom Trafikverkets vägnät ska åtgärderna genomföras utifrån Trafikverkets krav och processer.

Föreslagna åtgärder har grupperats inom två paket. Observera att åtgärdspaketen är oberoende av varandra.

· Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik, se kap. 3.1.1

· Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafik, se kap. 3.1.2

Några av åtgärderna tas inte vidare inom denna ÅVS eftersom de redan är beslutade att genomföras. De ses därmed som en förutsättning vid förslag av nya
åtgärder. Andra åtgärder har inte bedömts som relevanta. De åtgärder som studerats men inte utreds vidare redovisas i kap. 3.1.3



38

3.1.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik

Tio åtgärder föreslås inom paketet för gång, cykel och kollektivtrafik, som listas i Tabell 5 nedan. Åtgärder för dessa tre trafikslag har grupperats i ett paket
eftersom en åtgärd för ett av de tre trafikslagen ofta även ger positivt utslag för minst ett av de andra två. Två av åtgärderna (nummer 3 respektive 6) är
platsspecifika och syns i Figur 27 nedan. Övriga åtgärder är antingen inte beroende av någon specifik geografisk plats, eller gäller generellt för hela
utredningsområdet.

Figur 27 Platsspecifika åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik
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Tabell 5 Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik

Nr. Åtgärd som

studerats och

bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för

framdrift

Finansiär

och bedömd

kostnad

1. Samarbete mellan
kommunen och
Viared
Företagsförening
för att komma fram
till lämpliga steg-1
åtgärder för att
förändra resvanor
för fler resor med
gång, cykel och
kollektivtrafik.

1. Ökad attraktivitet
för gång, cykel
och kollektivtrafik.

Förslag på åtgärder för cykel:

- Prova på-period med viss utrustning,
hälsokontroller etc.

- Information på arbetsplatsen om
cykelvägnätet.

- Cykla till jobbet-kampanjer som innebär att
arbetsgivare själva driver eller är med i
kommunala kampanjer för att får
medarbetare att cykla till jobbet.

- Åtgärder för att öka cyklingen på
arbetsplatserna. Ex attraktiv cykelparkering,
omklädningsrum, osv.

Förslag på åtgärder för kollektivtrafik:

- Inför gemensamma arbetstider för att bättre
kunna planera kollektivtrafiken.

- Informationsskärmar om busslinjer,
avgångstider och hållplatslägen vid större
arbetsplatser och offentliga målpunkter.

- Rabatterat kollektivtrafikkort via arbetet.

- Prova på-period med gratis kollektivtrafik.

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad,

Viared
Företags-
förening,

berörda
verksamhets-
utövare,

Västtrafik

Borås Stad,

berörda
verksamhets-
utövare
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Nr. Åtgärd som

studerats och

bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för

framdrift

Finansiär

och bedömd

kostnad

2. Utred vilka gator i
området som skulle
vara i behov av ny
gångbana eller gång-
och cykelbana.

1. Ökad attraktivitet
för gång, cykel
och kollektivtrafik.

Åtgärden planeras att genomföras på kort sikt, men
arbetet behöver även uppdateras kontinuerligt vid
utbyggnad och exploatering.

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad

3. Bygg gångbana
längs
Ödegärdsgatan.

3. Trafiksäkerhet,
tillgänglighet och
attraktivitet för
kollektivtrafik-
resenärer

Det finns ett uttalat behov för en ny gångbana längs
den här gatan, som framför allt skulle nyttjas av
kollektivtrafikresenärer på väg till/från bussen.

Åtgärden behöver synkroniseras med åtgärd
nummer 12, åtgärder i Nabbamotet.

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad Borås Stad

4 Se över placering av
hållplatslägen i
Viared.

2. Ökad attraktivitet
för kollektivtrafik

Frågan behöver bevakas kontinuerligt i samband
med att området utvecklas eller förändras så att
hållplatserna ligger i anslutning till större
målpunkter. Det är viktigt att företagen i området
deltar i processen.

Kontinuerligt Västtrafik,

Borås Stad

Västtrafik,
Borås Stad

5. Se över behov av
hållplatskurer,
passagepunkter och
eventuellt
förbättrad belysning
för att uppnå
förbättrad trygghet.
Komplettera
gångbanor så de
ansluter mellan

2–3 Ökad attraktivitet
för gång, cykel
och kollektivtrafik

Det finns behov av att utföra detta på kort sikt.
Sedan behöver arbetet uppdateras kontinuerligt och
efter hand som förändringar sker i området.

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad,
Västtrafik,
Berörda
fastighets-
ägare
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Nr. Åtgärd som

studerats och

bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för

framdrift

Finansiär

och bedömd

kostnad

hållplatslägen och
entréer/infarter.
Ta fram en
principlösning för
hela området.

6. Förbättra
trafiksäkerheten vid
hållplatsen och dess
anslutningar vid
ramperna närmast
hållplatsen vid
Nabbamotet.

2. Trafiksäkerhet,
tillgänglighet och
attraktivitet för
kollektivtrafik-
resenärer

Åtgärden behöver särskilt synkroniseras med
åtgärder nummer 19, Pendlarparkering intill väg 40
vid Nabbamotet, samt med åtgärd nummer 12.

Åtgärden kan också vara mycket lämplig att utföras
tillsammans med åtgärd nummer 8, Inför
hyrcykelsystem i anslutning till viktiga hållplatslägen
och målpunkter.

Kort sikt
(0–5 år)

Trafikverket,

Västtrafik

Trafikverket,

Västtrafik

7. Utöka
kollektivtrafiken
mot Göteborg

1. Ökad attraktivitet
för kollektivtrafik

Förslagsvis fler turer på linje 120 i samband med
utbyggnad av området och/eller fler turer på linje
110.

Det är inte aktuellt att linje 100 stannar vid
Nabbamotet eftersom det ska vara en direkt och
snabb linje mellan Göteborg och Borås.

Medellång
sikt (5–15 år)

Västtrafik,

Borås Stad,

Viared
Företags-
förening

Västtrafik,

(Borås Stad)

8. Inför hyr-
/lånecykelsystem i
anslutning till
viktiga

2. Ökad attraktivitet
för kollektivtrafik

Företagscyklar bedöms vara att föredra framför ett
allmänt hyrcykelsystem.

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad,

Viared
Företags-
förening

Borås Stad,

Berörda
företag
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Nr. Åtgärd som

studerats och

bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för

framdrift

Finansiär

och bedömd

kostnad

hållplatslägen och
målpunkter.

9. Fortsätt arbetet med
att prioritera och
kvalitetssäkra
skötsel samt
vinterväghållning av
både gångbanor och
cykelvägar

2. Ökad attraktivitet
för gång, cykel
och kollektivtrafik

Kommunens väghållning behöver synkroniseras
med Trafikverkets.

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad

10. Ny gång- och
cykelväg mellan
Viared och södra
Borås

3–4 Ökad attraktivitet
för cykel

Det saknas koppling längs södra sidan av väg 40
mellan södra Borås och Viared.

Lång sikt
(15-20 år)

Borås Stad Borås Stad
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3.1.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafiken

Nio åtgärder föreslås för motorfordonstrafiken, se Tabell 6 nedan. Några av åtgärderna är uppdelade i a och b, eftersom de syftar till åtgärder kring samma
geografiska plats och är därmed extra viktiga att synkronisera. Fyra av åtgärderna är platsspecifika och syns i Figur 28 nedan. Övriga åtgärder är antingen inte
beroende av någon specifik geografisk plats, eller gäller generellt för hela utredningsområdet.

Figur 28 Platsspecifika åtgärder för motorfordonstrafiken



44

Tabell 6 Åtgärder för motorfordonstrafiken

Nr. Åtgärd som studerats

och bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för framdrift Finansiär

och

bedömd

kostnad

11. Samarbete mellan
kommunen och Viared
Företagsförening för att
komma fram till lämpliga
steg-1 åtgärder för att
förändra resvanor med
bil.

1. Förbättrad
kapacitet i
vägnätet

Samåkning: Samåkningsprojekt där kollegor
som bor åt samma håll får stöd i att samåka
någon dag i veckan.

- Arrangera tävlingar som syftar till
att fler ska samåka till jobbet.

- Marknadsföra en samåkningstjänst
(app/ hemsida) till anställda

Arbetstider: Inför olika arbetstider för att
sprida behovet av förflyttning över tid.

Digitalt arbete: Aktivt arbete för en ökad
andel digitala arbetsformer, där fysiska
transporter ersätts med digitala tjänster och
möten etc.

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad,

Viared Företags-
förening

Borås Stad,

Berörda
företag

Kostnad ej
bedömd

12 Åtgärder i Nabbamotet.

Den norra korsningen
byggs om till droppe och
där avfartsrampen från
öster breddas med ett
körfält. Påfartsramp mot
väster bibehåller ett
körfält.

På den södra sidan byggs
korsningen om till

3. Förbättrad
kapacitet i
vägnätet

Åtgärdsförslaget har tagits fram i den
parallella utredningen ”Trafikutredning
Viared” 2020–2021 för att hantera alstrad
trafik från hela detaljplanen Västra Viared.
Se skissförslag nedan och i större format i
Figur 6.

Kort sikt

(0–5 år)

Borås Stad,

Trafikverket

Se även kommen-
tarskolumnen.

Trafikverket an-
svarar för utförandet
av ramperna efter-
som de tillhör det

Borås Stad

30 milj. Kr

Se även
kommen-
tarskolum-
nen.

Pendel-
parkeringen
finansieras
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Nr. Åtgärd som studerats

och bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för framdrift Finansiär

och

bedömd

kostnad

cirkulation så att trafik
från sydost kan nå
infarten till den föreslagna
pendel-parkeringen.

Viaredsvägen breddas till
fyra körfält fram till
korsningen med
Ödegärdsgatan/Vevgatan.
Denna korsning kan på
sikt behöva byggas om till
cirkulation.

Befintliga busshållplatser
på Viaredsvägen flyttas ut
mot väster respektive
öster. Ett nytt
övergångsställe byggs
över Viaredsvägen norr
om hållplatsen.

Gång- och cykelbanan
bibehålls på den västra
sidan av Elementgatan
och Viaredsvägen men
anpassas till den nya
utformningen.

Skissförslaget visar två körfält på
avfartsrampen från väster vilket dock inte
är nödvändigt på kort sikt. På längre sikt,
och om Boråstorpet inte kan byggas, samt
om tänkbara exploateringar genomförs, kan
det finnas ett behov att ha två körfält.
Påfartsrampen mot öster är tvåfältig på den
västra delen i utfarten från cirkulation men
smalnas av till ett körfält före påfarten till
körfält 1 på väg 40.

I nuläget är den s.k. anpassningssträckan ca
150 meter vilket är minimimått jämfört
med riktlinjerna i VGU.

Åtgärden behöver synkroniseras med
åtgärd nummer 6 och 19.

Det pågår ett utredningsarbete som syftar
till att kommunen ska överta

statliga vägnätet
samt pendelpar-
keringen

genom
”Regional
plan”
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Nr. Åtgärd som studerats

och bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för framdrift Finansiär

och

bedömd

kostnad

Anpassningssträckan på
den östra påfartsrampen
behöver förlängas med
150 meter.

väghållaransvaret för bron i Nabbamotet.
Beroende på hur processen går kan det
komma att påverka framtida processer och
kostnader.

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan
Trafikverket och Borås Stad.

13. Införande av
högersvängskörfält på
Segloravägen i korsningen
med Viaredsvägen

3. Förbättrad
kapacitet i
vägnätet

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad Borås Stad

14a. Ett halvt mot byggs vid
Boråstorpet.

4. Förbättrad
kapacitet/
tillgänglighet i
vägnätet

Åtgärden innebär att rastplatsen vid
Boråstorpet ansluts till Prognosgatan och
att det därmed blir möjligt för trafik i
östergående riktning att köra av vid
Boråstorpet och in i planområdet i Viared.
Trafik som åker från Viared och ska
fortsätta österut mot Borås kan även åka ut
denna väg.

Det är viktigt att detta utförs så att ett helt
mot kan byggas senare.

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan
Trafikverket och Borås Stad.

Kort sikt
(0–5 år)

Borås Stad, med
stöd av Trafikverket

Borås Stad

30 milj. kr

14b. Ett fullständigt mot byggs
vid Boråstorpet.

4. Förbättrad
kapacitet/

Förutom det halva motet som förslås i
åtgärd 14a byggs dessutom en bro över väg

Lång sikt  Borås Stad, med
stöd av Trafikverket.

Borås Stad
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Nr. Åtgärd som studerats

och bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för framdrift Finansiär

och

bedömd

kostnad

tillgänglighet i
vägnätet

40 som gör det möjligt att nå Viared även
från väg 40 i västergående riktning. Detta
innebär full tillgänglighet till Västra Viared
västra via Boråstorpet.

Eventuellt kan åtgärder kring Boråstorpet
påverkas om den nya stambanan dras längs
väg 40 utanför Viared.

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan
Trafikverket och Borås Stad.

(15–20 år) Trafikverket
kommer att ansvara
för en eventuell
utbyggnad eftersom
denna påverkar väg
40 i det nationella
vägnätet. Därefter är
förslaget att motet,
exklusive ramper,
kommer att ingå i
det kommunala
väghållningsansvaret.

55 milj. kr
utöver
kostnaderna
för ett halvt
mot

15. Se över och komplettera
vägvisningen för
motorfordon i och kring
Viared i samband med
exploatering.

2. Förbättrad
orienterbarhet
i vägnätet

Trafikverket är finansiär på det statliga
vägnätet och Borås Stad på det kommunala.

Medellång
sikt (5-15 år)

Borås Stad,

Trafikverket

Borås Stad,

Trafikverket

16. Fortsätt bevaka så att det
snöröjs vid backen längs
Viaredsvägen intill
Nabbamotet.

2. Trafiksäkerhet
vid halt väglag

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad

17. Säkerställ att
infrastrukturen i Viared är

3. Tillgänglighet
för stora
fordon

Åtgärden möjliggör för att nyttja färre,
större fordon i stället för många små, vilket
även möjliggör samlastning av transporter.

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad
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Nr. Åtgärd som studerats

och bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv

Ansvar för framdrift Finansiär

och

bedömd

kostnad

tillgänglig för HCT-
fordon (långa fordon)

Exempelvis kan cirkulationsplatsen
Prognosgatan/Stormgatan behöva åtgärdas.

18. Uppställningsplats för
lastbilar, på sikt med
möjlighet till laddning av
elfordon.

3. Förbättrade
förutsättningar
för
uppställning
av lastbilar
kring Borås.

Platsen behöver vara säker med avseende
på chaufförernas säkerhet, utan risk för
stulet gods samt erbjuda viss service för
chaufförerna.

Lång sikt
(15–20 år)

Initiering av Borås
Stad

Ej fastställt

19. Röjning av sly längs väg
40 utanför Viared

2. Förbättrat
intryck vid
ankomst till
Viared och
Borås

Sidområdena bör skötas på liknande sätt
som de längs väg 40 öster om Borås.

Kontinuerligt Borås Stad

Eftersom detta ligger
inom Trafikverkets
vägområde har
kommunen tidigare
köpt in den extra
tjänsten av
Trafikverkets
driftentreprenör.

Borås Stad
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3.1.3 Åtgärder som inte utreds vidare inom denna ÅVS och därmed inte effektbedöms

Förutom åtgärderna ovan föreslogs även ytterligare sju åtgärder som dock inte tas vidare inom denna ÅVS, se Tabell 7 nedan. Åtgärderna tas inte vidare
antingen på grund av att de reda är beslutade att genomföras från tidigare studier, eller att åtgärden innefattas av andra föreslagna åtgärder.

Tabell 7 Föreslagna åtgärder som inte utreds vidare inom denna ÅVS och därmed inte effektbedöms

Nr.

Åtgärd som studerats och

bedömts

Steg

enligt

fyrstegs-

principen

Syfte Kommentar

Tids-

perspektiv

20. Pendlarparkering intill väg
40 vid Nabbamotet.

3. Förbättrad
kapacitet i
vägnätet samt
ökad attraktivitet
för kollektivtrafik

Åtgärden föreslås för att undvika att väg 40 blir överbelastad,
samt för att erbjuda ett attraktivt alternativ till ensamresande i bil.

Åtgärden behöver särskilt synkroniseras med åtgärd nummer 6,
samt med åtgärd nummer 12.

Då åtgärden mer är en förutsättning för ombyggnaden av
Nabbamotet, effektbedöms den inte i denna ÅVS.

Kort sikt
(0–5 år)

21. Central för omlastning av
varor som ska distribueras
inom tätorten.

3. Effektivisera
logistiken av
godstransporter.

Detta är en något som hela staden bör arbeta för. Eventuellt kan
det bli aktuellt med en placering i Viared, vilket skulle få stor
påverkan på flödena dit.

Ambitionen är att detta på sikt ska kunna vara självfinansierande.

Då åtgärden inte direkt är riktad mot Viared utan gäller för hela
Borås effektbedöms den inte i denna ÅVS.

Medellång
sikt (5-15
år)

22. Byggande av kombiterminal
i Borås

4. Effektivisera
logistiken av
godstransporter.

Åtgärden syftar till att flytta över transport av gods från lastbilar
till godståg. Det kan medföra en stor minskning av trafikflödena
till och från Viared. Förmodligen skulle flöden från väg 27
påverkas mer än från väg 40.

Åtgärden finns med i ÅVS Noden Borås. Då åtgärden inte direkt
är riktad mot Viared utan gäller för hela Borås prövas den inte

Lång sikt
(15–20 år)
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vidare i denna ÅVS. Åtgärden ses snarare som en eventuell
framtida förutsättning, se kap. 2.2.2 Övergripande planering.

23. Åtgärder för att minska
köbildning i Viaredsmotet

3. Förbättrad
kapacitet/
tillgänglighet i
vägnätet

Åtgärden borde ses som genomförd när det ska byggas ett extra
körfält mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen enligt
åtgärd nummer 25.

Under år
2021

24. Ombyggnad av
Frälsegårdsrondellen

3. Förbättrad
kapacitet/
tillgänglighet i
vägnätet

Åtgärderna går ut på att anlägga ett nytt högersvängskörfält ut
från Frälsegårdsrondellen. Om vänstersvängande trafik från
Viaredsvägen kan använda båda körfälten klarar samtliga tillfarter
i Frälsegårdsrondellen riktvärdet för önskvärd standard om än
med knapp marginal, med förväntade trafikmängder för år 2040.

Då åtgärden redan är beslutad går den inte vidare i denna ÅVS,
utan beskrivs i nuläget som en förutsättning.

Under år
2021

25. Ombyggnad av
Viaredsmotet och
Lundaskogsrondellen.

3. Förbättrad
kapacitet/
tillgänglighet i
vägnätet

Då åtgärden redan är beslutad går den inte vidare i denna ÅVS,
beskrivs i nuläget som en förutsättning.

Pågår
under
hösten
2020

26. Bättre/säkrare/tryggare
gång- och cykelvägar.

3. Förbättrad
attraktivitet för
gång och cykel

Åtgärden går inte vidare i denna ÅVS eftersom den innefattas av
andra åtgärder, se åtgärd nummer 2 och 3.

27. Åtgärda korsningspunkter
och låg kvalitet i
cykelvägnätet

3. Förbättrad
attraktivitet för
gång och cykel

Åtgärden går inte vidare i denna ÅVS eftersom den innefattas av
andra åtgärder, se åtgärd nummer 2 och 3.
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3.2 Måluppfyllelse och effektbedömning av åtgärder

I detta avsnitt görs en bedömning av i vilken grad varje åtgärd uppfyller eller motverkar vart och ett av de fyra projektmålen samt vilken effekt som
åtgärderna förväntas få. Vissa åtgärder kan i sig ge ett mindre bidrag till måluppfyllelse, men tillsammans med flera åtgärder inom samma paket kan de ge en
stor grad av måluppfyllelse. Detta framgår av de samlade effekterna för respektive paket som beskrivs i kapitel 3.3 Samlad effektbedömning av
åtgärdspaketen. Graderingen av måluppfyllelsen görs enligt följande skala:

Grad av måluppfyllelse Förklaring

++ Åtgärden förväntas bidra till stor grad av måluppfyllelse

+ Åtgärden förväntas bidra till viss grad av måluppfyllelse

0 Åtgärden förväntas varken bidra till eller motverka måluppfyllelse

- Åtgärden förväntas motverka måluppfyllelse i viss grad

-- Åtgärden förväntas motverka måluppfyllelse i stor grad

Ej relevant Målet berörs ej av åtgärden

Avvägningar i bedömningar av måluppfyllelse

· Åtgärder som påverkar större delar av området bedöms oftast ge större måluppfyllelse än de åtgärder som syftar till att avhjälpa enstaka eller
avgränsade problem.

· Åtgärder som ger positiv måluppfyllelse för gång, cykel och kollektivtrafik enligt mål A kan även bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordon
enligt mål C eftersom motortrafikmängderna, framförallt i högtrafik, minskar när färdmedelsfördelningen ändras. Dock varierar denna effekt
beroende på hur stor omfördelningen åtgärden förväntas ge.

· För flera åtgärder, exempelvis mindre åtgärder för gång- och cykeltrafik, är det svårt att göra en kvantitativ bedömning av måluppfyllelsen. För dessa
åtgärder bedöms därmed måluppfyllelsen istället kvalitativt. Däremot görs kvantitativa bedömningar för åtgärder där det utförts
kapacitetsberäkningar för motortrafiken.

· Vissa åtgärder som bidrar till stor måluppfyllelse vad gäller tillgängligheten för motorfordon, kan samtidigt bidra till negativ påverkan på målet om
förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor. Anledningen är att attraktiviteten för att köra bil blir större då
köproblematiken minskar vilket kan leda till att färre väljer kollektivtrafik eller cykel som transportmedel.
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3.2.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik

Det första paketet innehåller åtgärder som syftar till en förändrad färdmedelsfördelning så att det blir mer attraktivt att gå, cykla eller ta bussen till, från och
inom Viared. Genom att fler använder dessa transportmedel i stället för bil, avlastas vägnätet och en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet kan uppnås.
Åtgärderna har framför allt en positiv effekt på miljön och på folkhälsan.

Paketet utgörs av åtgärder från samtliga av de fyra stegen i fyrstegsprincipen. Steg 1-åtgärderna utgörs av påverkansåtgärder som ska locka fler att använda
kollektivtrafiken eller börja cykelpendla, samt åtgärder som innebär utredningar vilka i sin tur ska leda till förbättringar för de oskyddade trafikanterna. Steg
2-åtgärderna i paketet syftar till att på olika sätt öka nyttjandet av befintlig infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafiken genom optimeringar och
mindre justeringar. De sista två stegen, steg 3- och 4-åtgärderna innebär ombyggnation eller nybyggnation av infrastrukturen så att förutsättningarna för att
nyttja kollektivtrafik, gång eller cykling förbättras.
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Åtgärd nummer 1: Samarbete mellan kommunen och Viared Företagsförening för att komma fram till lämpliga steg-1 åtgärder för att
förändra resvanor för fler resor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Åtgärden är en steg-1 åtgärd som kan genomföras till en relativt låg kostnad och kan påbörjas inom kort tid. Åtgärden förutsätter ett nära samarbete mellan
Viared Företagsförening och Borås Stad för att den ska bli verksam. För att uppnå god effekt kräver åtgärden ett kontinuerligt arbete och uppföljning efter
hand. Åtgärden får störst effekt då den införs med andra (fysiska) åtgärder för oskyddade trafikanter.

Måluppfyllelsen blir störst för mål A då åtgärden förväntas ge visst bidrag till förändrad färdmedelsfördelning.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning med
högre andel kollektivtrafik- och

cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet för gång- och cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ 0 0 Ej relevant

Åtgärden kopplar väl till Mål A då
den syftar till att öka intresset för
cykling och kollektivtrafikresande.

Trafiksäkerheten, tryggheten och
tillgängligheten för oskyddade
trafikanter bedöms inte påverkas
nämnvärt av åtgärden.

Om en överflyttning från bil till cykel
och kollektivtrafik sker, skulle
framkomligheten öka i vägsystemet.
Effekten förväntas dock bli marginell
för denna åtgärd.

Trafiksäkerheten för motorfordon
bedöms inte påverkas av åtgärden.
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Åtgärd nummer 2: Utred vilka gator i området som skulle vara i behov av ny gångbana eller gång- och cykelbana.

Då åtgärden innebär att genomföra en utredning kategoriseras den som en steg-1 åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Resultatet av utredningen kan leda till
fysiska åtgärder av steg 3-karaktär.

Inom området finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät längs de övergripande gatorna, men det kan finnas behov av att komplettera detta. Områdets karaktär
som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska vara trafiksäkert,
tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp.

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Det kan även bidra till förändrad
färdmedelsfördelning enligt mål A, vilket i sin tur kan förbättra tillgängligheten för motorfordonstrafiken, vilket bidrar till måluppfyllelse för mål C.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ ++ + 0

Då åtgärden syftar till förbättrat
gång- och cykelnät kan detta
medföra att fler blir benägna att
cykla eller åka kollektivt, vilket
alltså bidrar till förändrad
färdmedelsfördelning.

Då åtgärden syftar till förbättrat
gång- och cykelnät kopplar den
väl till detta mål, både vad gäller
trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet.

Då åtgärden kan medföra en
överflyttning från bilåkande till
bussresande och cykelpendling
kan den medverka till ökad
framkomlighet på vägnätet, då
trafikmängderna minskar.

Åtgärden förväntas inte påverka
trafiksäkerheten för
motorfordon i någon större
utsträckning även om olyckor
med oskyddade trafikanter
eventuellt kan undvikas tack vare
åtgärden.
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Åtgärd nummer 3: Bygg gångbana längs Ödegärdsgatan.

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Eventuellt kan steg 2-åtgärder påbörjas på mycket kort sikt tills en mer permanent lösning är på
plats.

Områdets karaktär som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska
vara trafiksäkert, tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp. Det har identifierats att behovet av denna åtgärd är angeläget att genomföra inom kort. En
ny gångbana längs Ödegärdesgatan skulle innebära en stor förbättring framför allt för kollektivtrafikresenärer på väg till och från hållplatsen Ellos.

I ett första steg innebär åtgärden en förbättring för nuvarande kollektivtrafikresenärer, men i en förlängning bedöms åtgärden kunna göra
kollektivtrafikresande mer attraktivt och således påverka färdmedelsfördelningen i viss grad.

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, dock inte i sådan omfattning att det påverkar uppfyllelsen av mål C.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ ++ 0 0

Då åtgärden syftar till att
förbättra gångmöjligheten längs
Ödegärdesgatan kan detta
medföra att något fler blir
benägna att åka kollektivt. Detta
leder i sin tur till en något
ändrad färdmedelsfördelning.

Då åtgärden syftar till förbättrad
gångbana kopplar den väl till
detta mål, både vad gäller
trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet då sträckan mellan
hållplats och målpunkt åtgärdas.

Om en överflyttning från bil till
kollektivtrafik sker, skulle
framkomligheten öka i
vägsystemet. Effekten förväntas
dock bli marginell för denna
åtgärd.

Åtgärden förväntas inte påverka
trafiksäkerheten för
motorfordon i någon nämnvärd
utsträckning.
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Åtgärd nummer 4: Se över placering av hållplatslägen i Viared.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd. En översyn har relativt nyligen genomförts och därmed förväntas effekten av åtgärden i nuläget inte bli så stor. Det är dock
viktigt att arbetet med översyn av hållplatslägena fortgår kontinuerligt då Viared kommer att byggas ut och förändringar i befintligt område förväntas ske.

För att uppnå en god trafiksäkerhet vid hållplatserna är det viktig att de utrustas väl och ges en god utformning. Även om en kontinuerlig anpassning av
hållplatslägena i förhållande till förändringar av etableringar inom Viared är det även viktigt att hållplatserna inte blir provisoriska eller att de flyttas ofta. En
god standard och tydlighet kring lägena behöver upprätthållas.

Måluppfyllelsen blir störst för mål A då åtgärden förväntas påverka färdmedelsfördelningen enligt målet. Åtgärden förväntas även bidra till en förbättrad
trafiksituation för oskyddade trafikanter enligt mål B.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ + 0 Ej relevant

Då åtgärden syftar till att
anpassa hållplatslägen utifrån
målpunkter, kan detta medföra
att fler blir benägna att åka
kollektivt. Därigenom kan
färdmedelsfördelningen
förändras i enlighet med målet.

En justering av hållplatslägena så
att de lokaliseras i närheten av
viktiga målpunkter kan innebära
en ökad trafiksäkerhet,
tillgänglighet och trygghet för
kollektivtrafikresenärerna.

Om en överflyttning från bil till
kollektivtrafik sker, skulle
framkomligheten öka i
vägsystemet. Effekten förväntas
dock bli relativt liten för denna
åtgärd (isolerad).

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.
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Åtgärd nummer 5: Se över behov av hållplatskurer, passagepunkter och eventuellt förbättrad belysning för att uppnå förbättrad trygghet.
Komplettera gångbanor så de ansluter mellan hållplatslägen och entréer/infarter. Ta fram en principlösning för hela
området.

Åtgärden är en steg 2-3-åtgärd som kan påbörjas inom kort, men där ett kontinuerligt arbete är av vikt.

Områdets karaktär som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska
vara trafiksäkert, tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp.

Åtgärden syftar till att skapa sammanhängande förbindelser för gående hela vägen mellan hållplatser och entréer, samt att öka säkerheten vid passagepunkter
i anslutning till hållplatser och viktiga målpunkter. Först när detta är åtgärdat kan man säga att gatunätet erbjuder en god tillgänglighet för gående. Den
standardhöjning som åtgärden innebär, kan därmed även höja attraktiviteten för att resa kollektivt.

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, samt viss förbättring av tillgängligheten för motorfordonstrafiken enligt mål C.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ ++ + Ej relevant

Åtgärden kan medföra att fler
använder kollektivtrafiken och
därmed kan
färdmedelsfördelningen
förändras enligt målet.

Åtgärden förväntas medföra
positiva effekter för
trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet för fotgängare vilket
ligger väl i linje med målet.

Då åtgärden kan medföra en
överflyttning från bilåkande till
bussresande kan den medverka
till viss ökad framkomlighet på
vägnätet, då trafikmängderna
minskar.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.
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Åtgärd nummer 6: Förbättra trafiksäkerheten vid hållplatsen och dess anslutningar vid ramperna närmast hållplatsen vid Nabbamotet.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Åtgärden behöver synkroniseras med byggandet av den planerade pendelparkeringen intill väg 40
vid Nabbamotet.

Den standardhöjning som åtgärden innebär, medför en stor förbättring av trafiksäkerheten, tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter på den
aktuella platsen då den befintliga standarden är låg.

Åtgärden kan även bidra till att höja attraktiviteten för att resa kollektivt. Linje 110 från Göteborg via Bollebygd kommer en gång per halvtimme under
högtrafik, vilket tillsammans med denna standardhöjning av hållplatsen och dess anslutningar ger potential för fler kollektivtrafikresenärer.

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, dock inte i sådan omfattning att det påverkar uppfyllelsen av mål C.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ ++ 0 Ej relevant

Åtgärden kan medföra att fler
använder kollektivtrafiken och
därmed kan
färdmedelsfördelningen
förändras enligt målet.

Åtgärden förväntas medföra
positiva effekter för
trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet för fotgängare vilket
ligger väl i linje med målet.

Om en överflyttning från bil till
kollektivtrafik sker, skulle
framkomligheten öka i
vägsystemet. Effekten förväntas
dock bli marginell för denna
åtgärd.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motorfordon.
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Åtgärd nummer 7: Utöka kollektivtrafiken mot Göteborg

Åtgärden är en steg 1-åtgärd som ligger på medellång sikt. Åtgärden är beroende av i vilken takt Viared utvecklas, inklusive vilket resandeunderlag som kan
finansiera fler bussturer.

Andelen av de arbetande i Viared som bor i Göteborg jämfört med andelen som bor i Borås är relativt liten. Därmed är potentialen för en större förändring
begränsad både vad gäller färdmedelsfördelning och kapacitet i vägnätet. Åtgärden är ändå av vikt för de pendlande som önskar åka kollektivt mellan
Göteborg och Viared.

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden förväntas bidra till en förändrad färdmedelsfördelning och en förbättrad tillgänglighet och
trygghet för oskyddade trafikanter.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ + 0 Ej relevant

Åtgärden kan medföra att fler
använder kollektivtrafiken och
därmed kan
färdmedelsfördelningen
förändras enligt målet.

Åtgärden ökar tillgängligheten
för resande mellan Göteborg
och Viared. Med fler resande
ökar tryggheten längs gångstråk
mellan hållplats och målpunkter
i Viared.

Även om åtgärden kan medföra
överflyttning från bil till buss
förväntas det inte ske i sådan
omfattning att tillgängligheten i
vägsystemet förbättras.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.
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Åtgärd nummer 8: Inför hyr-/lånecykelsystem i anslutning till viktiga hållplatslägen och målpunkter.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas inom kort, men behöver föregås av utredningar kring intresse, val av system, utformning, finansiering m.m.

Då det idag kan upplevas som långt, tidskrävande och eventuellt även otryggt att promenera mellan hållplatser och arbetsplatsentréer, skulle ett hyr-
/lånecykelsystem där cyklar finns tillgängliga vid viktiga hållplatslägen, kunna öka attraktiviteten för kollektivtrafikpendling. Företagscyklar utplacerade vid
säkra cykelparkeringar som kan tas med hela vägen till arbetsplatsen skulle sannolikt medföra en bättre tillgänglighet jämfört med hyrcyklar som måste
placeras i vissa utpekade cykelställ. Dessa cyklar skulle även bidra till ökad flexibilitet för att utföra andra ärenden i området.

Om ett allmänt system utan fasta stationer (exempelvis elskootrar) införs skulle tillgängligheten för att komma nära sin målpunkt bli stor, men det finns
samtidigt en betydande risk att cyklar ställs på olämpliga platser vilket skulle få negativ effekt på tillgängligheten och trafiksäkerheten framför allt på gång-
och cykelbanor.

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden förväntas bidra till en förändrad färdmedelsfördelning och en förbättrad tillgänglighet och
trygghet för oskyddade trafikanter.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ + 0 Ej relevant

Åtgärden kan medföra att fler
använder kollektivtrafiken och
därmed kan
färdmedelsfördelningen
förändras enligt målet.

Åtgärden ökar tillgängligheten
och i viss mån tryggheten för
oskyddade trafikanter.

Även om åtgärden kan medföra
överflyttning från bil till buss
förväntas det inte ske i sådan
omfattning att tillgängligheten i
vägsystemet förbättras.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.
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Åtgärd nummer 9: Fortsätt arbetet med att prioritera och kvalitetssäkra skötsel samt vinterväghållning av både gångbanor och cykelvägar.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd. Redan nu finns en prioritet på vinterväghållningen på gång- och cykelbanor men detta behöver genomföras kontinuerligt.

En god skötsel av gång- och cykelbanorna ökar attraktiviteten för cykelpendling. Det har även betydelse för säkerheten för cyklister och fotgängare. Skötsel
innebär snöröjning, halkbekämpning, borttagande av löv men även åtgärdande av exempelvis håligheter.

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

0 + 0 Ej relevant

Även om åtgärden kan medföra
att fler använder
kollektivtrafiken och/eller cyklar
eller går till och från jobbet
förväntas inte
färdmedelsfördelningen
förändras i någon avgörande
grad.

Åtgärden ökar tillgängligheten
och trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

Även om åtgärden kan medföra
överflyttning från bil till buss
förväntas det inte ske i sådan
omfattning att tillgängligheten i
vägsystemet förbättras.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.



62

Åtgärd nummer 10: Ny gång- och cykelväg mellan Viared och södra Borås

Åtgärden är en steg-3-4-åtgärd som ligger längre fram i tiden, då det redan idag finns en cykelväg mellan centrum och Viared norr om väg 40.

En ny gång- och cykelväg lokaliserad söder om väg 40 mot Borås skulle innebära en förbättrad tillgänglighet med cykel mellan Viared och södra Borås. Det
långa avståndet, ca en mil från torget i Borås till Ödegärdesgatan, gör dock att potentialen för att många ska nyttja detta cykelstråk för daglig cykelpendling är
relativt liten. Sträckan ka även upplevas som otrygg eftersom det saknas kringliggande bebyggelse, vilket minskar stråkets attraktivitet ytterligare.

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden i viss grad förväntas bidra till förändrad färdmedelsfördelning och förbättrad trafiksituation för
oskyddade trafikanter.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

+ + 0 Ej relevant

Åtgärden kan medföra att fler
cykelpendlar till Viared och
därmed kan
färdmedelsfördelningen
förändras enligt målet.

Åtgärden ökar tillgängligheten
och trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

Även om åtgärden kan medföra
överflyttning från bil till cykel
förväntas det inte ske i sådan
omfattning att tillgängligheten i
vägsystemet förbättras.

Åtgärden påverkar inte
trafiksäkerheten för
motortrafiken.
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3.2.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafik

Det andra paketet innehåller åtgärder som syftar till bättre förutsättningar för motorfordonstrafiken. Det handlar främst om att uppnå en förbättrad
framkomlighet i vägnätet för personbils-, gods- och busstrafik. Även trafiksäkerheten förbättras genom dessa åtgärder.

Paketet utgörs av åtgärder från samtliga av de fyra stegen i fyrstegsprincipen. Steg 1-åtgärderna utgörs av påverkansåtgärder som ska locka fler att samåka
eller arbeta hemifrån. Steg 2-åtgärderna i paketet syftar till att på olika sätt öka nyttjandet av befintlig infrastruktur för motorfordonstrafiken genom
optimeringar och mindre justeringar. De sista två stegen, steg 3-4-åtgärderna innebär ombyggnation eller nybyggnation av infrastrukturen så att vägnätet blir
mer framkomligt och säkert.
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Åtgärd nummer 11: Samarbete mellan kommunen och Viared Företagsförening för att komma fram till lämpliga steg-1 åtgärder för att
förändra resvanor med bil.

Åtgärden är en steg-1 åtgärd som kan genomföras till en relativt låg kostnad och kan påbörjas inom kort tid. Åtgärden förutsätter ett nära samarbete mellan
Viared Företagsförening och Borås Stad för att den ska bli verksam.

I samband med åtgärdsvalsstudien genomfördes en enkätundersökning under hösten 2020, där flertalet företag i Viared svarade på när deras personal
började och slutade arbeta. Undersökningen visar att de flesta anställda i nuläget börjar runt klockan 06.30-09.00 på morgonen, merparten runt klockan
07.00. På eftermiddagen slutar de flesta runt klockan 16.00-17.00, merparten runt 16.00.

Införande av olika arbetstider gynnar framför allt biltrafiken, i motsats till gemensamma arbetstider som bättre gynnar kollektivtrafiken (som föreslås i åtgärd
nr 1). Dessa effekter bedöms dock inte bli så stora att åtgärden förväntas påverka färdmedelsfördelningen nämnvärt.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

0 Ej relevant + 0

Eventuellt kan antalet
kollektivtrafikresor minska något
om fördelarna med
bilpendlande/samåkning ökar,
men effekterna bedöms inte bli
så stora att åtgärden förväntas
påverka färdmedelsfördelningen
nämnvärt.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter.

Åtgärden kopplar till målet då
motortrafikmängderna kan
spridas ut något över tid. På så
sätt kan en lägre trafikbelastning
av kritiska punkter i vägsystemet
erhållas och en bättre
tillgänglighet uppnås.

De minskade/utspridda (i tid)
trafikmängderna skulle kunna
öka trafiksäkerheten, men inte i
någon större utsträckning.
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Åtgärd nummer 12: Åtgärder i Nabbamotet. (se utförligare beskrivning i Tabell 6.)

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt.

Åtgärder i och kring Nabbamotet skulle få stor effekt på tillgängligheten för motorfordonstrafiken kapacitetsmässigt. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för
den stora andelen godstransporter som trafikerar Viared. Beräkningarna visar att åtgärder i Nabbamotet är nödvändiga att införa för att upprätthålla en
önskvärd framkomlighet i samband med en utbyggnad av Viared västra. Om ytterligare delar av Viared byggs ut (Västra Viared västra samt Sydvästra Viared)
kommer behovet av kapacitet att öka. Olika åtgärder för att förstärka kapacitet och öka trafiksäkerheten i Nabbamotet har tagits fram och studerats. Den
lösning som bedöms fungera på lång sikt är en lösning med ”dropputformning” av den norra korsningen och cirkulationsplats vid den södra, se principskiss
i Figur 6. I flera körriktningar och ramper kommer dubbla körfält krävas. Den ramp som identifierats som särskilt kritisk är påfartsrampen till väg 40 i
riktning mot Borås (österut). Här är kapaciteten i vävningen mellan påfartsrampens trafik och trafiken på huvudkörbanorna på väg 40 kritisk.
Mikroanalyserna samt en beräkning enligt Trafikverkets kapacitetshandbok visar att vävningen kommer att fungera om anpassningssträckan förlängs med
150 meter.

Utformningsförslaget i Nabbamotet beräknas ge tillräcklig kapacitet för avfartsramperna och inga köer uppstår som påverkar huvudkörbanorna på väg 40.
Detta gäller även med förutsättningen att såväl Sydöstra Viared som Västra Viared västra är exploaterade. Även vid en utbyggnad av helt- eller halvt mot i
Boråstorpet enligt åtgärd 14 krävs åtgärderna i Nabbamotet.

Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med
kollektivtrafik eller cykel. Samtidigt får även busstrafiken nytta av den förbättrade framkomligheten.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden förväntas bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka
trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken positivt enligt mål D. Åtgärden får negativ effekt på mål A då större åtgärder för motorfordonstrafiken riskerar att
motverka en förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor. Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för
motorfordonstrafiken finns en risk att det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med kollektivtrafik eller cykel. Denna effekt bedöms dock mildras
något av att framkomligheten även förbättras något för kollektivtrafiken (linje 20), vilket är positivt.
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Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

- 0 ++ +

Risk finns för ökat bilåkande då
kapaciteten i vägsystemet ökar,
vilket motverkar målet. Dock
gynnas även framkomligheten
för kollektivtrafiken något av
åtgärden, vilket är positivt.

Åtgärden får en viss negativ
påverkan på trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter då
trafikmängderna ökar på
Viaredsvägen, vilket gör det
svårare för oskyddade trafikanter
att korsa gatan.
Korsningsbehovet bedöms dock
som relativt litet, samt att det
finns separerade gång- och
cykelbanor. Det gör att den
totala måluppfyllelsen inte
påverkas.

Åtgärden kopplar väl till målet
då kapaciteten i vägsystemet
ökar.

Den ökade kapaciteten minskar
risken för exempelvis
upphinnandeolyckor. Åtgärden
förväntas även medföra en
hastighetssänkning samt att
sikten förbättras vilket höjer
trafiksäkerheten.
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Åtgärd nummer 13: Införande av högersvängskörfält på Segloravägen i korsningen med Viaredsvägen

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt.

Denna åtgärd skulle tillsammans med åtgärder i Nabbamotet och Frälsegårdsrondellen förbättra framkomligheten i området under högtrafik. Åtgärden
underlättar för trafik att svänga höger ut på Viaredsvägen mot Frälsegårdsrondellen, där man sedan kan köra på väg 27 eller väg 40 utan att belasta
Nabbamotet.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C och mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

0 0 + +

Risk finns för ökat bilåkande då
kapaciteten i vägsystemet ökar,
men effekterna bedöms inte bli
så stora att åtgärden påverkar
färdmedelsfördelningen
nämnvärt.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter i någon större
utsträckning.

Åtgärden kopplar väl till målet
då kapaciteten i vägsystemet
ökar något.

Den ökade kapaciteten minskar
risken för exempelvis
upphinnande-/
korsningsolyckor.



68

Åtgärd nummer 14a: Ett halvt mot byggs vid Boråstorpet.

Åtgärd nummer 14b: Ett fullständigt mot byggs vid Boråstorpet.

Åtgärden är en steg-4 åtgärd som kan genomföras i två steg. Den första delen (14a) kan påbörjas på kort sikt och den andra delen (14b) på lång sikt, som
även kräver att en vägplan upprättas.

Åtgärder i och kring Boråstorpet skulle få stor effekt på tillgängligheten för motorfordonstrafiken, framförallt med avseende på minskade körvägar. Detta
skulle vara särskilt gynnsamt för näringslivets transporter då en stor andel av dessa kommer västerifrån längs väg 40. En utbyggnad av ett nytt halvt eller helt
mot vid Boråstorpet skulle medföra en stor förbättring av tillgängligheten från väster för de befintliga västra delarna av Viared, samt de planerade områdena
Västra Viared västra och Sydvästra Viared. Nuvarande lösning med enbart Nabbamotet innebär långa körvägar till dessa områden för trafik från väster.
Boråstorpet skulle även ge en viss trafikavlastning av Nabbamotet och därmed ett minskat kapacitetsbehov från väster. Ramperna söder om väg 40 som
föreslås i det halva motet skulle få något större effekt på kapaciteten jämfört med nya ramper på den norra sidan av väg 40. Även vid en utbyggnad av helt-
eller halvt mot i Boråstorpet krävs dock åtgärderna i Nabbamotet eftersom den större delen av trafiken är riktad mot öster.

En fullständig samhällsekonomisk bedömning har utförts för ett halvt respektive ett helt mot vid Boråstorpet. En förutsättning i beräkningarna var att
Västra Viared, Västra Viared västra samt Sydvästra Viared var exploaterade. Resultatet visar att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma, vilket
framförallt motiveras av resvägsförkortningen. Nyttan blir störst för ett halvt mot då nettonuvärdeskvoten blev 4,3 för ett halvt mot och 2,0 för ett helt mot.

Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med
kollektivtrafik eller cykel. Dock trafikerar ingen busslinje vid Boråstorpet idag, men det skulle kunna vara en möjlighet i framtiden. Dessutom kan det vara
möjligt att anlägga en ny gång- och cykelbro över väg 40 i samband med en fullständig utbyggnad av Boråstorpet.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden förväntas bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka
trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken enligt mål D. Åtgärden förväntas ge negativ effekt på mål A då större åtgärder för motorfordonstrafiken
motverkar en förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor.
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Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

- 0 ++ +

Risk finns för ökat bilåkande då
kapaciteten i vägsystemet ökar,
vilket motverkar målet. Dock
kan även tillgängligheten öka
något för kollektivtrafiken, vilket
skulle vara positivt.

Åtgärden skulle kunna påverka
trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter negativt då
trafikmängderna ökar. Dock
kommer trafiken att spridas ut
över ett större vägnät och
bedöms därmed inte påverka
situationen för oskyddade
trafikanter i någon större
utsträckning. Om en ny gång-
och cykelbro anläggs över väg 40
skulle tillgängligheten öka för de
oskyddade trafikanterna, vilket
skulle bidra till en positiv
måluppfyllelse. Dock är
bebyggelsen på den norra sidan
av väg 40 begränsad.

Åtgärden kopplar väl till målet
då kapaciteten i vägsystemet
ökar.

Den ökade kapaciteten minskar
risken för exempelvis
upphinnandeolyckor.
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Åtgärd nummer 15: Se över och komplettera vägvisningen för motorfordon i och kring Viared i samband med exploatering.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas på medellång sikt, i takt med att Viared exploateras ytterligare.

En uppdaterad och tydlig vägvisning till och inne i Viared ökar tillgängligheten för motorfordonstrafiken då förare lättare kan orientera sig. Vissa positiva
effekter kan även uppnås för framkomlighet och trafiksäkerhet då felkörningar minskar.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C och mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

0 0 + +

Åtgärden förväntas inte påverka
färdmedelsfördelningen
nämnvärt.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter i någon större
utsträckning.

Tillgängligheten förbättras något
då det blir enklare att orientera
sig. Åtgärden kan även ha viss
effekt på motortrafikmängderna
till följd av färre felkörningar

En förbättrad vägvisning kan
vara positiv för trafiksäkerheten
då förare enklare kan planera sin
körning.
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Åtgärd nummer 16: Fortsätt bevaka så att det snöröjs vid backen längs Viaredsvägen intill Nabbamotet.

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som bör pågå kontinuerligt.

Problem med hal vägbana i backen längs Viaredsvägen vintertid är redan uppmärksammad, men en fortsatt god snöröjning är viktig för att upprätthålla en
god trafiksäkerhet här.

Måluppfyllelsen blir störst för mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

Ej relevant Ej relevant 0 +

Åtgärden påverkar inte
färdmedelsfördelningen.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter.

Ett bra vägunderhåll ger
förutsättning för en god
tillgänglighet. Åtgärden bedöms
inte ge något större positivt
utslag eftersom detta redan
genomförs och situationen
oftast endast inträffar under en
begränsad period per år.

En god snöröjning är positiv för
trafiksäkerheten. Dock sker detta
redan idag.
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Åtgärd nummer 17: Säkerställ att infrastrukturen i Viared är tillgänglig för HCT-fordon (långa fordon)

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som bör pågå kontinuerligt.

Åtgärden möjliggör för att nyttja färre, större fordon i stället för många små, vilket även möjliggör samlastning av transporter. Generellt bedöms Viared vara
tillgängliggjort för HCT-fordon, men exempelvis kan cirkulationsplatsen Prognosgatan/Stormgatan behöva åtgärdas.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

Ej relevant 0 + 0

Åtgärden påverkar inte
färdmedelsfördelningen.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter nämnvärt eftersom
större delen av området redan är
utformat med hänsyn till HCT-
fordon.

Åtgärden får positiv påverkan på
tillgängligheten för långa fordon.

Trafiksäkerheten påverkas inte
nämnvärt.
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Åtgärd nummer 18: Uppställningsplats för lastbilar, på sikt med möjlighet till laddning av elfordon.

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som vars genomförande är på lång sikt.

Ett behov av uppställningsplats för lastbilar har identifierats då förarna tidvis ställer sina fordon bland annat längs Viareds vägnät över natten. Den främsta
bristen är dock framförallt längs väg 40, då det saknas en anordnad uppställningsplats för lastbilar i Borås. En ordnad uppställningsplats för dessa fordon
skulle skapa en säkerhet för förare och dess last liksom en ökad trafiksäkerhet. Platsen skulle även kunna erbjuda toaletter och annan service för
chaufförerna. I framtiden kan det även bli aktuellt med laddningsmöjlighet för elfordon. Förutom en förbättrad situation för chaufförerna skulle en ordnad
uppställningsplats även ge positiva effekter i Viaredsområdet vad gäller trygghet och framkomlighet.

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka
trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken positivt enligt mål D.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

Ej relevant 0 ++ +

Åtgärden påverkar inte
färdmedelsfördelningen.

Åtgärden skulle kunna påverka
tryggheten inne i Viared, men
bristen finns framförallt längs
väg 40.

Åtgärden gynnar tillgängligheten
för godsfordon då det finns ett
stort behov redan i nuläget.

Trafiksäkerheten höjs då
godsfordon står på avsedd plats.
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Åtgärd nummer 19: Röjning av sly längs väg 40 utanför Viared

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som vars genomförande är på kort sikt samt kontinuerligt framöver.

Åtgärden bidrar inte till någon direkt måluppfyllelse för de projektspecifika målen som tagits fram inom denna ÅVS. Åtgärden bedöms ändå som viktig för
att ge ett gott intryck vid ankomst till Viared och är efterfrågad av Viared Företagsförening.

Mål A

Förändrad färdmedelsfördelning
med högre andel kollektivtrafik-

och cykelresor

Mål B

God trafiksäkerhet, tillgänglighet
och trygghet för gång- och

cykeltrafik

Mål C

God tillgänglighet för
motorfordonstrafiken

Mål D

God trafiksäkerhet för
motorfordonstrafiken

0 0 0 0

Åtgärden påverkar inte
färdmedelsfördelningen
nämnvärt.

Åtgärden påverkar inte
situationen för oskyddade
trafikanter.

Åtgärden påverkar inte
tillgängligheten för
motorfordonstrafiken nämnvärt.

Åtgärden skulle kunna påverka
trafiksäkerheten något då det blir
tydligare att man närmar sig
Viared och kan bättre planera sin
körning.
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3.3 Samlad effektbedömning av åtgärdspaketen

Nedan i Tabell 8 och Tabell 9 görs en förenklad samlad effektbedömning för respektive åtgärdspaket utifrån kvalitativa bedömningar av samhällsekonomi,
fördelning av nyttor samt bidrag till de transportpolitiska målen. De tre perspektiven är oviktade och belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika
metoder. Ingen samhällsekonomisk beräkning har utförts, men det har gjorts en bedömning av nyttor. Vad gäller fördelning av nyttor på olika grupper i
samhället har följande grupper av trafikanter/ färdmedel valts ut: gående, cyklande, kollektivtrafik, personbilstrafik samt godstransporter.

3.3.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik

Tabell 8 Samlad effektbedömning av paket 1

Samhällsekonomi Fördelning av nyttor Transportpolitiska mål

Nyttobedömning av de största (ej beräknade) effekterna Analys av hur nyttorna fördelar sig på olika
trafikantgrupper i samhället.

De mest betydande bidragen (+/0/-) till uppfyllande
av de transportpolitiska målen.

Ej beräknade effekter:
+ Förbättrad tillgänglighet för gående och cyklande

+ Förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer

+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter

Sammantaget kan åtgärderna inom paketet bidra till en
förändrad färdmedelsfördelning då det blir mer attraktivt
för fler att pendla med cykel eller kollektivtrafik istället för
med bil. Det kan i sin tur även bidra till förbättrad
tillgänglighet i vägnätet för motorfordonstrafiken.

Paketet ger sammantaget positiva nyttor och uppfyller
studiens mål.

Gående

Cyklande

Kollektivtrafik

Personbilstrafik

Godstransporter

Paket 1 påverkar i första hand den lokala
trafiken då åtgärderna främst förbättrar för
oskyddade trafikanter inne i området.
Åtgärder för kollektivtrafikresenärer kan
dock även få positiva effekter för den
regionala trafiken.

Funktionsmål

o Näringslivets transporter

o Tillgänglighet regionalt/nationellt

+ Jämställdhet

+ Funktionshindrade

o Barn och unga

+ Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål

+ Klimat

+ Hälsa

o Landskap

+ Trafiksäkerhet
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3.3.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafiken

Tabell 9  Samlad effektbedömning av paket 2

Samhällsekonomi Fördelning av nyttor Transportpolitiska mål

Nyttobedömning av de största (ej beräknade) effekterna Analys av hur nyttorna fördelar sig på olika
trafikantgrupper i samhället.

De mest betydande bidragen (+/0/-) till uppfyllande
av de transportpolitiska målen.

Ej beräknade effekter:
+ Minskad restid till följd av säkerställd kapacitet för
motorfordonstrafik
+ Minskad restid till följd av kortare körvägar för
motorfordonstrafik
+ Tillgodosedd trafiksäkerhet för motorfordonstrafik
-  Då åtgärderna inom paketet kan få stor effekt på
framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk att
det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med
kollektivtrafik eller cykel.
-  Ökade luftföroreningar då motorfordonstrafiken ökar

Det finns en målkonflikt där nyttorna med ökad
tillgänglighet för motorfordonstrafiken står emot målet om
en förändrad färdmedelsfördelning med fler resor med
gång, cykel och kollektivtrafik.

Paketet ger sammantaget positiva nyttor och uppfyller
studiens mål.

Gående

Cyklande

Kollektivtrafik

Personbilstrafik

Godstransporter

Paket 2 påverkar i första hand den lokala
trafiken då åtgärderna syftar till att
upprätthålla tillgängligheten för
motorfordonstrafik till och inom området.
Även kollektivtrafiken kan få en viss nytta
av paketet.

Funktionsmål

+ Näringslivets transporter

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt

o Jämställdhet

o Funktionshindrade

o Barn och unga

o Kollektivtrafik, gång och cykel

Hänsynsmål

- Klimat

0 Hälsa

o Landskap

+ Trafiksäkerhet
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4 Förslag till inriktning

Utredningen har verifierat de brister som på förhand problematiserats, samt
fångat upp ett antal brister som tidigare inte var identifierade. Föreslagna paket
1 och 2 är studiens rekommendationer för att genomföra åtgärder som succe-
ssivt ger en hög måluppfyllelse. Det första paketet innehåller åtgärder som
syftar till en förändrad färdmedelsfördelning så att det blir mer attraktivt att gå,
cykla eller ta bussen till, från och inom Viared. Genom att fler använder dessa
transportmedel i stället för bil, avlastas vägnätet och en förbättrad tillgänglighet
och framkomlighet kan uppnås. Åtgärderna har framför allt en positiv effekt på
miljön och på folkhälsan. Det andra paketet innehåller åtgärder som syftar till
bättre förutsättningar för motorfordonstrafiken. Det handlar främst om att
uppnå en förbättrad framkomlighet i vägnätet för personbils-, gods- och buss-
trafik. Även trafiksäkerheten förbättras genom dessa åtgärder.

Borås Stad och Trafikverket har tidigare kommit överens om att parterna
gemensamt ska utreda och komma fram till vilka kapacitetshöjande åtgärder vid
Nabbamotet som är nödvändiga. En avsiktsförklaring har tecknats mellan
parterna under 2018 som reglerar principerna för framtida genomförande och
finansiering. I maj 2020 undertecknades ytterligare ett dokument mellan par-
terna; ”Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Borås Stad och Trafik-
verket kring problembild och åtgärder i Viared”.

Med denna bakgrund har föreslagna åtgärder som påverkar framkomligheten i
vägnätet prövats i en separat trafikutredning, ”Trafikutredning Viared”. Trafik-
analyserna visar bland annat att Nabbamotets nuvarande utformning inte be-
räknas ge tillräcklig kapacitet för att klara de trafikmängder som uppstår när
detaljplanen för Viared västra är fullt utbyggt, men att det nya utformnings-
förslaget beräknas ge tillräcklig kapacitet för avfartsramperna och inga köer
uppstår som påverkar huvudkörbanorna på väg 40. Den östgående påfarts-
rampens kapacitet är osäker utifrån 2040 års förväntade trafikflöden.  Genom
att förlänga påfartsrampen som föreslås i utformningsförslaget kan situationen
för 2040 års trafik anses som acceptabel. Detta gäller även med förutsättningen
att såväl Sydöstra Viared som Västra Viared västra är exploaterade. Utredningen
visar även att genom utbyggnad av en trafikplats vid Boråstorpet sker en om-
fördelning av trafiken så att den tillkommande belastningen i Nabbamotet kan
hanteras för 2030 års trafiknivå. Utbyggnad av ett halvt och även ett helt mot
vid Boråstorpet har beräknats vara samhälls-ekonomiskt lönsamma. Beräkning-
en har utgått från att Västra Viared västra och Sydöstra Viared är exploaterade.

För att följa upp resultatet av arbetet samt hålla processen aktuell föreslås att
arbetet följs upp regelbundet, förslagsvis årligen som ett arbetsmöte. Borås
kommun kallar och alla berörda parter bör delta. Uppföljningen kan omfatta:

· Vilka åtgärder är genomförda?
· Redovisning av resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder
· Finns behov av nya åtgärder?
· Är åtgärderna i paketen fortfarande aktuella?
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