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Återrapportering Klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 
2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens uppdrag från budget 2021 förlängs 
med ett år. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick november 2021 i uppdrag att inför budget 2023 lägga 
fram ett utarbetat förslag hur Borås Stad långsiktigt ska organisera arbetet för 
bekämpning av invasiva arter och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. 
Tekniska nämnden fick i Borås Stads budget 2022 ett ramtillskott på en miljon 
kronor för bekämpning av invasiva växtarter.  

En förvaltningsövergripande styrgrupp har formats med representanter från 
Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 
Styrgruppen har utarbetat riktlinjer för bekämpning med avseende på prioritet, 
arter och geografiska områden.  

Under 2022 har Tekniska nämnden beställt och samordnat 
bekämpningsinsatser på flera platser i kommunen. Fokus har varit på arter som 
är lagstadgade att bekämpa och invasiva växter i naturreservat. Att genomföra 
bekämpningsinsatser mot invasiva arter kräver mycket personella resurser i fält 
och särskild kompetens. Det är även utmanande att fönstret för bekämpning är 
begränsat till en tidsperiod på fyra-fem månader under växtsäsongen. Tekniska 
nämndens tilldelade medel för bekämpning av invasiva arter är inte tillräckligt 
för att bekämpa alla de invasiva växtarter som är prioriterade i Borås.  

Växtsäsongen 2022 var första året då Borås Stad hade ett strukturerat arbetssätt 
för bekämpning av invasiva växtarter, men om arbetet ska skalas upp behövs 
ytterligare resurser. Inför 2023 skulle en ökad ram innebära att ytterligare 
bekämpningsinsatser kan genomföras och utvärderas. Tekniska nämndens 
förslag är att budget för invasiva arter utökas med en miljon kronor år 2023. 

Kommunstyrelsen önskar mer tid för att testa och utreda bästa organisation 
samt resurs- och ansvarsfördelning för hela Borås Stads långsiktiga arbete mot 
invasiva växter. Det är önskvärt att förlänga Kommunstyrelsens och Tekniska 
nämndens uppdrag ytterligare ett år innan det slutligen utvärderas. 

Nr 163
Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet 
mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021)

2022-11-21 Dnr KS 2021-00189 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Delrapport till KF budgetuppdrag invasiva arter 2022, 2022-11-03 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
6. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
 

 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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Delrapport Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås 
Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021) 
Kommunstyrelsen fick november 2021 i uppdrag att inför budget 2023 lägga 
fram ett utarbetat förslag hur Borås Stad långsiktigt ska organisera arbetet för 
bekämpning av invasiva arter och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. 
Tekniska nämnden fick i Borås Stads budget 2022 ett ramtillskott på en miljon 
kronor för bekämpning av invasiva växtarter.  
 
Under 2022 har vi fokuserat på att forma en styrgrupp för arbetet med 
bekämpning av invasiva växtarter i Borås, prioritera bekämpningsinsatser, 
genomföra bekämpningsinsatser och utvärdera verksamheten.  
 
Nedan följer återkoppling hur det gått med uppdragen.  
 
Från uppdrag Kommunfullmäktige nov 2021:  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför budget år 2023 lägga fram ett utarbetat förslag på 
långsiktig organisation och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. I samband med detta 
kan annat belopp och mottagande nämnd-/er komma att föreslås.     
 
En förvaltningsövergripande styrgrupp har formats med representanter från 
Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Riktlinjer 
för bekämpning med avseende på prioritet, arter och geografiska områden har 
utarbetats av styrgruppen. Styrgruppen arbetar även med att sammanställa en 
handbok. Handboken ska ge berörda kommunanställda svar på frågor de ställs 
inför inom sin verksamhet gällande bekämpning och spridning av invasiva 
främmande arter genom sitt arbete. 
 
Organisation kopplat till bekämpningsinsatser ser i dagsläget ut såhär:  

 En styrgrupp (TEK, MILJÖ, SKA mex, SKA-spa) som utformar 
riktlinjer (prioritet/arter/geografiska områden), utvärderar 
bekämpningsarbetet och tar fram beslutsunderlag och planerar 
kommande års arbete med invasiva arter. Sammanfattar övriga 
verksamheters arbete mot invasiva arter som styrgruppen fått 
kännedom om inom kommunens geografiska område.  

 En referensgrupp (Naturvårdsgruppen med representanter från TEK, 
MILJÖ, FoF, SKA) som är bollplank till styrgruppens förslag.  

 Utförare (TEK ) som beställer och samordnar bekämpningsinsatserna 
och borttransport mot invasiva arter. Väljer relevanta metoder i samråd 
med styrgruppen och redovisar åtgärder. Kontakt med föreningar som 
gör insatser för att bekämpa invasiva växtarter.  
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Det behövs mer tid för att testa och utreda bästa organisation samt resurs- och 
ansvarsfördelning för hela Borås Stads långsiktiga arbete mot invasiva växter. 
Det är önskvärt att förlänga slutrapportering av detta budgetuppdrag till hösten 
2023.  
 
Från uppdrag KF nov 2021: 
Tekniska nämnden får ett ramtillskott på en miljon kronor i Borås Stads budget 2022 för 
bekämpning av invasiva växtarter.  
 
Under 2022 har Tekniska nämnden beställt och samordnat 
bekämpningsinsatser på flera platser i kommunen. Fokus har varit på arter som 
är lagstadgade att bekämpa och invasiva växter i naturreservat eller andra 
känsliga naturområden.  
 
Lärdomar efter bekämpning säsongen 2022: 

 att genomföra bekämpningsinsatser mot invasiva arter kräver mycket 
personella resurser i fält.  

 det är svårt att få tag på personella resurser med rätt kompetens och 
möjlighet att genomföra det slitiga arbetet  

 god framförhållning krävs för att entreprenör ska kunna planera och 
tillsätta resurser. 

 det är utmanande att fönstret för bekämpning är begränsat till en 
tidsperiod på fyra-fem månader under växtsäsongen.  

 Tekniska nämndens tilldelade medel för bekämpning av invasiva arter är 
inte tillräckligt för att bekämpa alla de invasiva växtarter som är 
prioriterade i Borås.  

 
Växtsäsongen 2022 var första året då Borås Stad hade ett strukturerat arbetssätt 
för bekämpning av invasiva växtarter, men om arbetet ska skalas upp behövs 
ytterligare resurser. Inför 2023 skulle en ökad ram innebära att ytterligare 
bekämpningsinsatser kan genomföras och utvärderas. Tekniska nämndens 
förslag är att budget för invasiva arter utökas med en miljon kronor år 2023. 
 
Bekämpat under 2022: 

 Skunkkalla Sandaredsån  
 Lupiner i Vänga, Älmås och Bråt  
 Parkslide vid Björbostugan  
 Jätteloka alla bestånd på kommunal mark 
 Jättebalsamin Sandaredsån, mfl. 

 
Olika metoder har använts för att bekämpa arterna som exempelvis grävning, 
hetvattenmaskin, slå, dra upp. Att använda djur för bekämpning har diskuterats 
i styrgruppen, men det finns ingen bra plats för det i Borås. Tekniska 
förvaltningen har koll på vilka ytor som vilka metoder har använts. Det gör att 
vi kan följa upp vad som ger bäst resultat, och även dela med oss av 
erfarenheter till andra aktörer inom Borås och även andra kommuner.  
 
Ett sätt att bekämpa flera invasiva arter är att använda hetvattenmaskin som 
under 2022 har hyrts in. Tekniska har använt den ökade budgetramen för att 
köpa in material till en sådan. Att ha en hetvattenmaskin i egen regi förväntas 
möjliggöra utökad bekämpning på fler ytor till mindre kostnad.  
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Prioriterad bekämpning av invasiva växtarter i Borås 
Grundregeln är att bekämpningsåtgärder sker på kommunens egna fastigheter. 
Förvaltningar och bolag har ansvar för sin mark enligt reglementen (se 
”Invasiva arter Rapport budgetuppdrag, 2021-10-01). I dagsläget kan de få hjälp 
med bekämpningsåtgärder från Tekniskas medel. Det går dock inte ringa och 
beställa, styrgruppen gör en långsiktig plan och tar löpande in information och 
tar ställning till på årsbasis.  
 
EU-arter (lagstadgade att bekämpa och undvika att sprida): 
 gul skunkkalla – alla bestånd på kommunal mark årligen 
 jätteloka – alla bestånd på kommunal mark årligen  
 Jättebalamin – i reservat, och ekologiskt känsliga miljöer som avgörs av 

styrgruppen 
 

I naturreservaten bekämpas även:  
 parkslide 
 jätteslide 
 kanadensiskt gullris 
 blomsterlupin 

 
Övriga prioriterade arter: 
 Sjögull – inventera omfattning (Miljö)  

 
Enstaka mindre bestånd av ovanstående arter kan bekämpas om det finns stor 
ekologisk nytta, har närhet till känsligt område eller bestånd som riskerar att bli 
särskilt ekonomiskt kostsamma för kommunen. 
 
Övriga områden där insatser kan genomföras:  
 Osdal  
 Häggån  (Natura-2000-området)  
 Ekologiskt känsliga områden (exempel: nyckelbiotoper, naturminnen, 

biotopskydd, NO/NS i skogsbruksplan)  
 Klass 1 områden i naturdatabasen på kommunal mark 
 Områden med höga naturvärden eller ekologiskt känsliga områden  
 Enstaka mindre bestånd av ovanstående arter kan bekämpas om det finns 

stor ekologisk nytta, har närhet till känsligt område eller bestånd som 
riskerar att bli särskilt ekonomiskt kostsamma för kommunen.  

 
Plan för 2023 
Om Tekniska nämnden får de medel de äskar för bekämpningen 2023 kommer 
upphandlade entreprenören få tid att anpassa sin verksamhet. Förhoppningen 
är att entreprenören tar in ett arbetslag och då kan stå för arbetsledning, 
utkörning av arbetsbodar och annat arbete runtomkring.  
 

Mia Magnusson 
Strategisk samhällsplanerare 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00690 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Organisering av Relationsvåldsenheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Individ-och familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras med 

följande uppgift; Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive 
hedersrelaterat våld. 

2. Arbetslivsnämndens reglemente § 2 utgår följande uppgift; 
relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld. 

3. Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023. 
4. Att Kommunstyrelsen ska tillsammans med Arbetslivsnämnden och 

Individ- och familjeomsorgsnämnden följa upp de organisatoriska 
förändringarna av Relationsvåldsenhetens placering under T1 2024. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I överenskommelsen rörande vissa frågor inför mandatperioden 2023-01-01-
2026 -12-31 kom partierna överens om att relationsvåldsenheten med 
uppdragen – Hedersamordning, MIKA-mottagningen (Stöd för personer som 
har sex mot ersättning, Hedersvåld och förtryck) flyttas från 
Arbetslivsnämnden till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Förändringen 
gäller från den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Individ-och 
familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras med följande uppgift; 
Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld och att 
motsvarande stycke; relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld stryks ifrån 
Arbetslivsnämndens reglemente. 

Budgeten som förs över från Arbetslivsnämnden till Individ-och 
familjeomsorgsnämnden hanteras i budgetärendet. 

Arbetslivsnämnden har som uppdrag att besluta om försörjningsstöd, vilket 
även Relationsvåldsenheten beslutar om för den som blivit utsatt för våld och 
behöver hjälp i det akuta skedet. Detta för att den som är våldsutsatt inte ska 
behöva hantera en mängd kontakter utan få ett samlat stöd.  

Kommunstyrelsens bedömning är att uppgiften att besluta om försörjningsstöd 
inte ska följa med överflyttningen av relationsvåldsenheten, inklusive 
hedersrelaterat våld till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Att 
Arbetslivsnämnden fortsatt är den enda nämnden som innehar uppgiften att 
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Organisering av Relationsvåldsenheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Individ-och familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras med 

följande uppgift; Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive 
hedersrelaterat våld. 

2. Arbetslivsnämndens reglemente § 2 utgår följande uppgift; 
relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld. 

3. Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023. 
4. Att Kommunstyrelsen ska tillsammans med Arbetslivsnämnden och 

Individ- och familjeomsorgsnämnden följa upp de organisatoriska 
förändringarna av Relationsvåldsenhetens placering under T1 2024. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I överenskommelsen rörande vissa frågor inför mandatperioden 2023-01-01-
2026 -12-31 kom partierna överens om att relationsvåldsenheten med 
uppdragen – Hedersamordning, MIKA-mottagningen (Stöd för personer som 
har sex mot ersättning, Hedersvåld och förtryck) flyttas från 
Arbetslivsnämnden till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Förändringen 
gäller från den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Individ-och 
familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras med följande uppgift; 
Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld och att 
motsvarande stycke; relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld stryks ifrån 
Arbetslivsnämndens reglemente. 

Budgeten som förs över från Arbetslivsnämnden till Individ-och 
familjeomsorgsnämnden hanteras i budgetärendet. 

Arbetslivsnämnden har som uppdrag att besluta om försörjningsstöd, vilket 
även Relationsvåldsenheten beslutar om för den som blivit utsatt för våld och 
behöver hjälp i det akuta skedet. Detta för att den som är våldsutsatt inte ska 
behöva hantera en mängd kontakter utan få ett samlat stöd.  

Kommunstyrelsens bedömning är att uppgiften att besluta om försörjningsstöd 
inte ska följa med överflyttningen av relationsvåldsenheten, inklusive 
hedersrelaterat våld till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Att 
Arbetslivsnämnden fortsatt är den enda nämnden som innehar uppgiften att 

Nr 164 
Organisering av Relationsvåldsenheten

2022-11-21 Dnr KS 2022-00690 1.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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betala ut försörjningsstöd ses som en viktig princip. Kommunstyrelsen 
förutsätter att Individ-och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden 
kommer att hitta en gemensam lösning så att den enskilda individen inte 
kommer i kläm. 

Sammanfattningsvis innebär förändringsförslaget att uppgiften att bevilja 
försörjningsstöd stannar kvar på Arbetslivsnämnden, medan 
relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld, organiseras under Individ- 
och familjenämnden. Enheten förutsätts att fortsatt arbeta utifrån de metoder 
som enheten använder redan idag. Metoden fokuserar på målgruppens behov 
och handlar bland annat om att ha en och samma kontakt hela vägen. 
Socialsekreteraren blir spindeln i nätet för en person som är ett brottsoffer och 
behöver stöd.  

 

Beslutsunderlag 
1.  Reglemente för arbetslivsnämnden 

2. Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 

3. Förhandling gällande flytten av relationsvåldsenheten 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
3. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Tilläggsförslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21:

KC2: Organisering av Relationsvåldsenheten

Vänsterpartiet har varit positiva till den föreslagna förändringen att ansvaret för 
Relationsvåldsenheten flyttas från Arbetslivsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Samtidigt har vi tagit del av de farhågor som uttrycks i risk- och konsekvensanalys. Med anledning av 
detta, och vad som framförts om ansökningar om försörjningsstöd, föreslår Vänsterpartiet att den 
organisatoriska förändringen ska följas upp.

Vänsterpartiet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:

- Att Kommunstyrelsen ska tillsammans med Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden följa upp de organisatoriska förändringarna av 
Relationsvåldsenhetens placering under T1 2024.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja
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Reglemente för Arbetslivsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-09-26 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

 
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. 

 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads- 

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld 
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder 
 personliga ombud, 
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Reglemente för Arbetslivsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-09-26 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

 
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. 

 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads- 

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld 
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder 
 personliga ombud, 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 
 
 
 

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-09-26 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 

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. 
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen. 

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter 
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 

Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld. 
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Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-11 

  
Dnr 15/22 

 
 

 

 
 
 

 

 

MBL § 11 

Arbetslivsförvaltningen 
Datum 2022-11-11 
Tid 14.30 - 15.30 
Plats Microsoft Teams 

Deltagare Stein Erik Norderhaug Verksamhetschef 
Sofia Einarsson HR-specialist 
Niclas Kristiansson Vision 
Monika Svärd Krans Vision 

Ärendet 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL § 11 med anledning av att 
Relationsvåldsenheten ska organiseras vid Individ-och 
familjeomsorgsförvaltningen från och med 2023. 

§ 1 
Relationsvåldsenheten har sedan enhetens start varit organiserad under 
Arbetslivsförvaltningen. Enhetens uppdrag är att arbeta med 
skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser samt ansvarar för 
samordning av insatser mot hedersrelaterat våld. Enheten möter personer över 
18 år bosatta i Borås Stad som är eller varit utsatta för våld i en nära relation. 
Den föreslagna förändringen har sin grund i den politiska överenskommelsen, 
”Överenskommelse rörande vissa frågor under mandatperioden 2023-2026” 
och beslutet om förändringen kommer fattas i Kommunstyrelsen sammanträde.  

§ 2 
Riskbedömning har genomförts. Riskbedömning utifrån Arbetsmiljölagen tar 
endast hänsyn till arbetsmiljöaspekterna. 

§ 3 
Vision lyfter att de ser flertalet risker som kan innebära stor påverkan på 
arbetsmiljön för medarbetarna enligt riskanalysen. Vision ser en stor risk i den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Vision ser allvarligt på att flera 
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Borås Stad 
Datum 
2022-11-11 

  
Dnr 15/22 

Sida 
2(3) 

 

 

medarbetare redan sagt upp sig från Relationsvåldsenheten på grund av 
förändringen. 

§ 4 
Vision anser att arbetsgivaren har underlåtit att arbeta med förändringen i en 
beredningsgrupp som enligt samverkan ska ske, utan enbart genomfört en risk- 
och konsekvensanalys. Se protokollsutdrag från central samverkansgrupp: 
 
§ 89 Tolkning av skrivningen när det ska samverkas över 
två förvaltningar 
De fackliga organisationerna anmäler rubricerad fråga utifrån att fackliga 
representanter har saknats i vissa arbetsgrupper. Berörda förvaltningar har i dessa fall 
tolkat att det inte behöver finnas med fackliga representanter vilket är ett 
missförstånd i skrivningen. 
Om en samverkansfråga i en förvaltning berör även annan förvaltning, ska frågan 
beredas gemensamt i en tillfällig arbets- eller projektgrupp. Sammansättningen av 
gruppen ska ske efter behov och frågans art och behöver inte nödvändigtvis bestå av 
enbart ledamöter i samverkansgrupper eller partsrepresentanter.  

§ 5 
Arbetsgivaren planerar att starta en arbetsgrupp efter genomförda risk- och 
konsekvensanalyser för att omhänderta de åtgärder som är planerade samt 
problem som kvarstår. Arbetsgruppen planeras att bestå av verksamhetschef, 
tillförordnad enhetschef, facklig företrädare, skyddsombud och medarbetare 
från Relationsvåldsenheten. 

§ 6 
Vision ser även risker i den fysiska arbetsmiljön som behöver åtgärdas enligt 
riskanalysen. De två viktigaste riskerna som Vision vill att arbetsgivaren ser över 
tillsammans med fackliga organisationer skyndsamt är 
verksamhetsområdesplacering av Relationsvåldsenheten organisatoriskt på 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, samt placering av lokaler. 

§ 7 
Vision ser också att arbetsgivaren brister i dialogen, att mottagande förvaltning 
inte haft någon dialog med medarbetarna hos Relationsvåldsenheten alls, 
förutom i riskanalystillfället. 

§ 8 
Vision ställer sig oeniga till förslaget att Relationsvåldsenheten flyttar från 
Arbetslivsförvaltningen till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

§ 9 
Förhandlingen avslutas i oenighet denna dag. 
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Datum 
2022-11-11 

  
Dnr 15/22 

Sida 
3(3) 

 

 

Underskrift 

Justeras 
Vid protokollet Arbetsgivaren 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Sofia Einarsson Stein Erik Norderhaug 

 
Vision Vision 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Niclas Kristiansson Monika Svärd Krans 
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Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-11 

  
Dnr 6/22 

 
 

 

 
 
 

 

 

MBL § 11 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Datum 2022-11-11 
Tid 14.30 - 15.30 
Plats Microsoft Teams 

Deltagare Hans Abrahamsson Förvaltningschef 
Emma Pohlin  HR-administratör 
Jens Ekström   Vision 
Liselotte Book  SSR, frånvarande 

Ärendet 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL § 11 med anledning av att 
Relationsvåldsenheten ska organiseras vid Individ-och 
familjeomsorgsförvaltningen från och med 2023. 

§ 1 
Relationsvåldsenheten har sedan enhetens start varit organiserad under 
Arbetslivsförvaltningen. Enhetens uppdrag är att arbeta med 
skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser samt ansvarar för 
samordning av insatser mot hedersrelaterat våld. Enheten möter personer över 
18 år bosatta i Borås Stad som är eller varit utsatta för våld i en nära relation. 
Den föreslagna förändringen har sin grund i den politiska överenskommelsen, 
”Överenskommelse rörande vissa frågor under mandatperioden 2023-2026” 
och beslutet om förändringen kommer fattas i Kommunstyrelsen sammanträde.  

§ 2 
Riskbedömning har genomförts. Riskbedömning utifrån Arbetsmiljölagen tar 
endast hänsyn till arbetsmiljöaspekterna. 

§ 3 
Vision lyfter att de ser flertalet risker som kan innebära stor påverkan på 
arbetsmiljön för medarbetarna enligt riskanalysen. Vision ser en stor risk i den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Vision ser allvarligt på att flera 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

 B 3829

Borås Stad 
Datum 
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Dnr 6/22 

Sida 
2(3) 

 

 

medarbetare redan sagt upp sig från Relationsvåldsenheten på grund av 
förändringen. 

§ 4 
Vision anser att arbetsgivaren har underlåtit att arbeta med förändringen i en 
beredningsgrupp som enligt samverkan ska ske, utan enbart genomfört en risk- 
och konsekvensanalys. Se protokollsutdrag från central samverkansgrupp: 
 
§ 89 Tolkning av skrivningen när det ska samverkas över 
två förvaltningar 
De fackliga organisationerna anmäler rubricerad fråga utifrån att fackliga 
representanter har saknats i vissa arbetsgrupper. Berörda förvaltningar har i dessa fall 
tolkat att det inte behöver finnas med fackliga representanter vilket är ett 
missförstånd i skrivningen. 
Om en samverkansfråga i en förvaltning berör även annan förvaltning, ska frågan 
beredas gemensamt i en tillfällig arbets- eller projektgrupp. Sammansättningen av 
gruppen ska ske efter behov och frågans art och behöver inte nödvändigtvis bestå av 
enbart ledamöter i samverkansgrupper eller partsrepresentanter.  

§ 5 
Arbetsgivaren planerar att starta en arbetsgrupp efter genomförda risk- och 
konsekvensanalyser för att omhänderta de åtgärder som är planerade samt 
problem som kvarstår. Arbetsgruppen planeras att bestå av verksamhetschef, 
tillförordnad enhetschef, facklig företrädare, skyddsombud och medarbetare 
från Relationsvåldsenheten. 

§ 6 
Vision ser även risker i den fysiska arbetsmiljön som behöver åtgärdas enligt 
riskanalysen. De två viktigaste riskerna som Vision vill att arbetsgivaren ser över 
tillsammans med fackliga organisationer skyndsamt är 
verksamhetsområdesplacering av Relationsvåldsenheten organisatoriskt på 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, samt placering av lokaler. 

§ 7 
Vision ser också att arbetsgivaren brister i dialogen, att mottagande förvaltning 
inte haft någon dialog med medarbetarna hos Relationsvåldsenheten alls, 
förutom i riskanalystillfället. 

§ 8 
Vision ställer sig oeniga till förslaget att Relationsvåldsenheten flyttar från 
Arbetslivsförvaltningen till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

§ 9 
Förhandlingen avslutas i oenighet denna dag. 
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Sida 
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Underskrift 

Justeras 
Vid protokollet Arbetsgivaren 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Emma Pohlin Hans Abrahamsson 

 
Vision  
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Jens Ekström  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00792 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
- § 2 Tjänstemannaorganisation Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är 

Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden stryks ifrån 
Överförmyndarnämndens reglemente, då tjänstemannaorganisationen 
flyttar över till Stadsledningskansliet.  

- 5§ Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala omsorgsförvaltningen 
som lyder under Sociala omsorgsnämnden ändras till Överförmyndarnämndens 
förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som lyder under Kommunstyrelsen i 
det gemensamma reglementet.  

- Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023.  

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Som en del i partiöverläggningarna för mandatperioden 2022-2026 beslutades 
det att Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation flyttas från Sociala 
omsorgsnämndens förvaltning till Kommunstyrelsens förvaltning.  Det är framförallt ur ett 
medborgarperspektiv som flytten föreslås. Detta för att 
Överförmyndarnämndens uppdrag inte ska bli otydligt utan att nämnden ska 
upplevas som fristående och självständig.  

Överförmyndarenheten lyder under Överförmyndarnämnden, där enheten både 
handlägger och bereder ärenden åt nämnden. I sak förändras inte arbetet för 
Överförmyndarenheten mer än att det blir en ny organisationstillhörighet.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att skrivningen tas bort ifrån 
Överförmyndarnämndens reglemente, och att det enbart räcker med att göra en 
ändring i det gemensamma reglementet under 4 § Personalansvar, där en 
liknande skrivning finns.  

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för Överförmyndarnämnden 
2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad 

Nr 165
Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation

2022-11-21 Dnr KS 2022-00792 1.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
FSG 2022-10-27 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Överförmyndarnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
3. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Reglemente för Överförmyndarnämnden

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Gäller fr o m 2019-06-19

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.

§ 2 Tjänstemannaorganisation
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-06-22

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Gäller från och med: 2022-06-22

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen

Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad 
och på sätt som stöder visionen.

All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.

Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.

Uppgifter

2 § Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk-
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen Stadsledningskansliet som lyder under Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen:

1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.

9 § E-petition

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen.

Arbetsformer

10 § Tidpunkt för sammanträden

Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer.

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
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hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö-
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § 
Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den 
mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så 
beslutar.

13 § Sammanträden på distans

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka-
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.
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14 § Närvarorätt

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna.

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning

Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden

Det åligger ordföranden att

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.
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18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter.

19 § Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst-
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
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22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an-
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling

Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

24 § Delgivningsmottagare

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom-
munstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00688 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande organisationsändringar gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 

- Det kommunala Lantmäteriet går över till Tekniska nämnden från 
Samhällsbyggnadsnämnden  

 
- Avdelningarna Mark-och Exploatering och Strategisk samhällsplanering går 

över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Stadsledningskansliet  
Kommunstyrelsens uppdrag ändras inte. 
 

- Kommunstyrelsen får ansvaret för att revidera och följa upp Energi-och 
klimatstrategin och Miljöprogrammet. 
 

- Kommunstyrelsen reglemente kompletteras under § 3 med ansvar för 
uppgiften övergripande klimat-och miljöfrågor medan uppgiften 
miljöstrategiska frågor stryks. 
 

- Följande meningar under § 2 i Miljö- och Konsumentnämndens reglemente 
stryks: Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna 
miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska 
frågor berörs. 

- Uppgiften rörande dispens och tillsyn av strandskydd går över från Miljö-och 
Konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med uppgiften under § 
2 och Miljö-och konsumentnämndens reglemente ändras på så sätt att 
uppgiften rörande strandskydd utgår 

-  
- En uppföljning av organisationsförändringen ska göras till 

Kommunfullmäktige under våren 2024. 

 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis innebär förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande organisationsändringar gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 

- Det kommunala Lantmäteriet går över till Tekniska nämnden från 
Samhällsbyggnadsnämnden  

 
- Avdelningarna Mark-och Exploatering och Strategisk samhällsplanering går 

över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Stadsledningskansliet  
Kommunstyrelsens uppdrag ändras inte. 
 

- Kommunstyrelsen får ansvaret för att revidera och följa upp Energi-och 
klimatstrategin och Miljöprogrammet. 
 

- Kommunstyrelsen reglemente kompletteras under § 3 med ansvar för 
uppgiften övergripande klimat-och miljöfrågor medan uppgiften 
miljöstrategiska frågor stryks. 
 

- Följande meningar under § 2 i Miljö- och Konsumentnämndens reglemente 
stryks: Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna 
miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska 
frågor berörs. 

- Uppgiften rörande dispens och tillsyn av strandskydd går över från Miljö-och 
Konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med uppgiften under § 
2 och Miljö-och konsumentnämndens reglemente ändras på så sätt att 
uppgiften rörande strandskydd utgår 

-  
- En uppföljning av organisationsförändringen ska göras till 

Kommunfullmäktige under våren 2024. 

 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis innebär förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
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klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet i sin helhet 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna 
rörande en omorganisation av samhällsbyggnadsprocessen:  
 
”Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till politiken 
och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat uppdrag gentemot 
de som bor och verkar i Borås. ” 
 

- Från tidiga till sena skeden  
- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  
- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman  
- Mark- och etableringsarbetet integreras  
- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 

överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 

Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  
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- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen överföras 
till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska uppdrag 
överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande  

 
Utifrån överenskommelsen i partiöverläggningarna rörande en förändrad 
samhällsbyggnadsorganisation har följande förslag upprättats: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Avdelningarna Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås även erhålla ansvaret för att revidera och följa upp 
Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet. 
 
Kommunstyrelsens reglemente, § 3, föreslås kompletteras med ansvar för 
uppgiften om övergripande klimat- och miljöfrågor medan uppgiften 
miljöstrategiska frågor stryks.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 2, föreslås kompletteras med uppgiften 
rörande strandskydd med följande mening  
 ”rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor”. 
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet i sin helhet 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna 
rörande en omorganisation av samhällsbyggnadsprocessen:  
 
”Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till politiken 
och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat uppdrag gentemot 
de som bor och verkar i Borås. ” 
 

- Från tidiga till sena skeden  
- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  
- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman  
- Mark- och etableringsarbetet integreras  
- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 

överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 

Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  
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- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen överföras 
till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska uppdrag 
överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande  

 
Utifrån överenskommelsen i partiöverläggningarna rörande en förändrad 
samhällsbyggnadsorganisation har följande förslag upprättats: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Avdelningarna Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås även erhålla ansvaret för att revidera och följa upp 
Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet. 
 
Kommunstyrelsens reglemente, § 3, föreslås kompletteras med ansvar för 
uppgiften om övergripande klimat- och miljöfrågor medan uppgiften 
miljöstrategiska frågor stryks.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 2, föreslås kompletteras med uppgiften 
rörande strandskydd med följande mening  
 ”rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor”. 
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ingen ändring i reglementet föreslås. 
 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  
 

Miljö-och konsumentnämndens reglemente, § 2, ändras på så sätt att uppgiften 
rörande strandskydd utgår. 

I utredningen som bifogas ärendet finns en mer utförlig beskrivning av 
omorganiseringen.  
 

Reglementen 

Reglementena ändras enbart för att organisationen ska kunna vara på plats den 1 
januari 2023.  En översyn av reglementena kommer att ske i början av 2023 då det är 
en ny mandatperiod. Frågor kring ansvarsförhållande gällande Skyltning, lag (1998) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kommer hanteras 
i den översynen så att berörda nämnder kan ge sitt yttrande.  

Budget och Taxor 

Budgeten för överflyttning av verksamheter mellan nämnderna hanteras i 
Kommunfullmäktiges budgetärende. 

De äskanden som nämnderna har tagit upp inför budgetarbetet 2023 och som 
innefattar uppgifter som nu istället kan komma att tillhöra en annan nämnd, 
hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 

När det gäller budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter som föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen så kommer denna ligga kvar för 2023 och inriktningen 
är att det ska gå över 2024 till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Yttrande från berörda nämnder 

Utredningen kring samhällbyggnadsorganisationen har skickats till Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Nämnderna ställer sig positiva till förändringen med ett antal synpunkter.  

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden poängterar att det är viktigt att den nya organisationen får tid att 
formera sig innan man utvärderar. Nämnden menar att en ny organisationsstruktur 
ofta tar längre tid än man tror.  

Kommunstyrelsen instämmer i kommentaren att det oftast tar längre tid än man tror 
att få till en organisationsförändring, men att det är bra att ändå göra en uppföljning 
under 2024 för att kunna göra eventuella justeringar. 

Tekniska nämnden anser att det är viktigt att den nya organisationen inte skapar nya 
gränser och att inte välfungerande projektorganisationer tillsammans med andra bolag 
och förvaltningar inte hamnar i skymundan för en ny linjeorganisation. 
Kommunstyrelsen håller med och vill poängtera att förvaltningar och nämnder 
behöver samarbeta med varandra för att lösa gemensamma uppdrag. Styr-och 
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Ingen ändring i reglementet föreslås. 
 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  
 

Miljö-och konsumentnämndens reglemente, § 2, ändras på så sätt att uppgiften 
rörande strandskydd utgår. 

I utredningen som bifogas ärendet finns en mer utförlig beskrivning av 
omorganiseringen.  
 

Reglementen 

Reglementena ändras enbart för att organisationen ska kunna vara på plats den 1 
januari 2023.  En översyn av reglementena kommer att ske i början av 2023 då det är 
en ny mandatperiod. Frågor kring ansvarsförhållande gällande Skyltning, lag (1998) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kommer hanteras 
i den översynen så att berörda nämnder kan ge sitt yttrande.  

Budget och Taxor 

Budgeten för överflyttning av verksamheter mellan nämnderna hanteras i 
Kommunfullmäktiges budgetärende. 

De äskanden som nämnderna har tagit upp inför budgetarbetet 2023 och som 
innefattar uppgifter som nu istället kan komma att tillhöra en annan nämnd, 
hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 

När det gäller budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter som föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen så kommer denna ligga kvar för 2023 och inriktningen 
är att det ska gå över 2024 till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Yttrande från berörda nämnder 

Utredningen kring samhällbyggnadsorganisationen har skickats till Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Nämnderna ställer sig positiva till förändringen med ett antal synpunkter.  

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden poängterar att det är viktigt att den nya organisationen får tid att 
formera sig innan man utvärderar. Nämnden menar att en ny organisationsstruktur 
ofta tar längre tid än man tror.  

Kommunstyrelsen instämmer i kommentaren att det oftast tar längre tid än man tror 
att få till en organisationsförändring, men att det är bra att ändå göra en uppföljning 
under 2024 för att kunna göra eventuella justeringar. 

Tekniska nämnden anser att det är viktigt att den nya organisationen inte skapar nya 
gränser och att inte välfungerande projektorganisationer tillsammans med andra bolag 
och förvaltningar inte hamnar i skymundan för en ny linjeorganisation. 
Kommunstyrelsen håller med och vill poängtera att förvaltningar och nämnder 
behöver samarbeta med varandra för att lösa gemensamma uppdrag. Styr-och 
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ledningssystemet premierar helhet före delar och i det gemensamma reglementet står 
det att: All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare 
ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

Tekniska nämnden tar upp lokalfrågan som en viktig del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare och att den hanteras på ett bra sätt. Lokalfrågan hanteras på 
förvaltningarna och om nämnderna behöver mer lokaler så är det viktigt att det tas upp 
i nämndernas lokalförsörjningsplaner.  

När det gäller frågor om framtida resurser och behov hänvisas detta till budgetarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ställer sig positiv till organisationsförändringen. Nämnden bedömer 
det positivt att strandskydds- och bygglovsverksamheterna kommer varandra 
närmare till följd av omorganisationen, så att boråsare och verksamheter med 
denna typ av ärenden har en och samma instans att föra dialog med. Av samma 
skäl tillstyrker förvaltningen att både dispensgivning och tillsyn avseende 
strandskydd överförs. Då den juristkompetens som funnits på 
Miljöförvaltningen och som varit viktig avseende beredningen av 
strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, vill 
Samhällsbyggnadsförvaltningen understryka utredningens slutsats att 
förvaltningen kommer ha behov av utökad juridisk rådgivning från 
Stadsledningskansliet framöver.   

Kommunstyrelsen noterar att i svaret från Miljö-och Konsumentnämnden att 
nämnden skriver att de i dagsläget inte genomför någon strandskyddstillsyn för 
att nämnden uppger att de inte har fått någon finansiering för detta. Och att det 
i nuläget finns ett trettiotal klagomål där det skulle behövas tillsyn. Detta 
kommer innebära en ökad arbetsbelastning för Samhällsbyggnadsnämnden och 
förvaltningen till en början för att hinna ifatt med de anmälningar som finns.   

Miljö-och konsumentnämnden 

Nämnden anser rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering 
och miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. Kommunstyrelsen ser inte att samverkan ska 
upphöra mellan nämnderna i de frågor som det behövs samverkas kring. I det 
gemensamma reglementet står det: All stadens verksamheter såsom bolag och 
förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens vision ska kunna uppnås. En 
helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför sätta sin prägel på 
nämndernas verksamhet.  

Miljö-och konsumentnämnden vill att Kommunfullmäktige förtydligar 
ansvarsfördelningen gällande tillsyn inom följande områden: 

- Skyltning, lag (1998) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning 

- Stängsel, MB 26 kap 11, stängsel som utestänger allmänheten 
Denna fråga hanteras i översynen av reglementena vid en ny mandatperiod, 
eftersom det finns tre nämnder som tillsynen kan hamna på i nuläget. När det 
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gäller tillsyn enligt miljöbalken så är det Miljö-och Konsumentnämnden som 
har det ansvaret idag.  

I remissförslaget fanns ett förslag kring att Miljö-och konsumentnämnden inte 
formellt skulle behöva yttra sig över detaljplanerna som en del i samrådsprocessen, 
eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få förstärkt kompetens i den 
fysiska planeringen gällande miljöbalken.  

Miljö-och konsumentnämnden anser att nämnden är att anse ”som en myndighet 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av planer eller 
program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att nämnden därför även fortsatt 
bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det stämmer att vare sig plan- och bygglagen 
eller Miljöbalken kräver att en miljönämnd yttrar sig i samråds- och 
granskningsremisser av till exempel detaljplaner. Förvaltningens ambition är även 
att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl belysta och hanterade i de 
underlag som den tar fram. Likväl kan förvaltningen även framöver behöva 
samråda med Miljöförvaltningen i dessa frågor, så tidigt som möjligt i processen. 
Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens skrivning om att en myndighet ska 
ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, via delegation 
till Miljöförvaltningen från Miljö- och konsumentnämnden eller via 
remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden har mindre betydelse än att 
det sker. 

I lagkommentaren till miljöbalken kap 6 § 6 från JUNO rättsdatabas står det att 
”Statliga myndigheter eller kommunala nämnder som ansvarar för tillsyn enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13) kan vara exempel på kommuner eller myndigheter 
som kan antas vara berörda. Avgörande bör vara om det finns en koppling mellan det 
miljöansvar som myndigheten eller kommunen har och den miljöpåverkan som kan 
förväntas vid genomförandet av planen eller programmet. Eftersom behovet av 
samråd varierar beroende på typen av plan eller program, måste det i varje enskilt fall 
ske en bedömning av vilka myndigheter som bör ingå i samrådskretsen. 

Om det rör planer och program på nationell nivå kan samråd också behöva ske med 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda centrala 
myndigheter, t.ex. Socialstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.” 

Kommunstyrelsens bedömning är att i och med den kompetens som kommer till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller miljöbalksfrågor och 
klimatanpassningsfrågor kan Samhällsbyggnadsnämnden avgöra från plan till plan vilka 
planer som Miljö-och konsumentnämnden kan tänkas vara berörda av utifrån 
nämndens miljötillsynsuppdrag. Detta gäller både om enskilda tjänstepersoner behöver 
rådfrågas initialt utifrån Miljö-och konsumentnämndens uppdrag och om nämnden ska 
yttra sig i samrådet.  Samhällsbyggnadsnämnden måste alltid vid varje detaljplan gå 
igenom vilka som kan vara berörda utifrån PBL 5 kap § 11, utifrån vilka nämnden ska 
samråda med.  

Det är detaljplanen som är grunden för hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska yttra 
sig. Därför kan Miljö-och konsumentnämnden i vissa detaljplaner ombeddas att yttra 
sig och i vissa andra inte.  
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gäller tillsyn enligt miljöbalken så är det Miljö-och Konsumentnämnden som 
har det ansvaret idag.  

I remissförslaget fanns ett förslag kring att Miljö-och konsumentnämnden inte 
formellt skulle behöva yttra sig över detaljplanerna som en del i samrådsprocessen, 
eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få förstärkt kompetens i den 
fysiska planeringen gällande miljöbalken.  

Miljö-och konsumentnämnden anser att nämnden är att anse ”som en myndighet 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av planer eller 
program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att nämnden därför även fortsatt 
bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det stämmer att vare sig plan- och bygglagen 
eller Miljöbalken kräver att en miljönämnd yttrar sig i samråds- och 
granskningsremisser av till exempel detaljplaner. Förvaltningens ambition är även 
att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl belysta och hanterade i de 
underlag som den tar fram. Likväl kan förvaltningen även framöver behöva 
samråda med Miljöförvaltningen i dessa frågor, så tidigt som möjligt i processen. 
Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens skrivning om att en myndighet ska 
ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, via delegation 
till Miljöförvaltningen från Miljö- och konsumentnämnden eller via 
remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden har mindre betydelse än att 
det sker. 

I lagkommentaren till miljöbalken kap 6 § 6 från JUNO rättsdatabas står det att 
”Statliga myndigheter eller kommunala nämnder som ansvarar för tillsyn enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13) kan vara exempel på kommuner eller myndigheter 
som kan antas vara berörda. Avgörande bör vara om det finns en koppling mellan det 
miljöansvar som myndigheten eller kommunen har och den miljöpåverkan som kan 
förväntas vid genomförandet av planen eller programmet. Eftersom behovet av 
samråd varierar beroende på typen av plan eller program, måste det i varje enskilt fall 
ske en bedömning av vilka myndigheter som bör ingå i samrådskretsen. 

Om det rör planer och program på nationell nivå kan samråd också behöva ske med 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda centrala 
myndigheter, t.ex. Socialstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.” 

Kommunstyrelsens bedömning är att i och med den kompetens som kommer till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller miljöbalksfrågor och 
klimatanpassningsfrågor kan Samhällsbyggnadsnämnden avgöra från plan till plan vilka 
planer som Miljö-och konsumentnämnden kan tänkas vara berörda av utifrån 
nämndens miljötillsynsuppdrag. Detta gäller både om enskilda tjänstepersoner behöver 
rådfrågas initialt utifrån Miljö-och konsumentnämndens uppdrag och om nämnden ska 
yttra sig i samrådet.  Samhällsbyggnadsnämnden måste alltid vid varje detaljplan gå 
igenom vilka som kan vara berörda utifrån PBL 5 kap § 11, utifrån vilka nämnden ska 
samråda med.  

Det är detaljplanen som är grunden för hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska yttra 
sig. Därför kan Miljö-och konsumentnämnden i vissa detaljplaner ombeddas att yttra 
sig och i vissa andra inte.  
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Beslutsunderlag 
1. Förslag till reglemente Kommunstyrelsen 
2. Förslag till reglemente Miljö-och konsumentnämnden 
3. Förslag till reglemente Samhällsbyggnadsnämnden 
4. Yttrande Tekniska nämnden 2022-09-30 
5. Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-30 
6. Yttrande Miljö- och konsumentnämnden 2022-09-22 
7. Remiss- utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 
8. Protokoll CSG 2022-10-27 

 

Samverkan 
CSG 2022-10-27 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Tekniska nämnden 
3. Miljö- och Konsumentnämnden 
4. Kommunstyrelsen 
5. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-03-24 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2022-03-24 

 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 

Styrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

1 § 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter). 

 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
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2 § 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 

 
 
Styrelsens övergripande uppgifter 

 
3 § 

 

Styrelsen ska 
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens
 verksamheter.
 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan 

avtalssamverkan som sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller 
författning

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL.
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

nämnd presidierna.
 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas. 

 
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; 

 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
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2 § 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 

 
 
Styrelsens övergripande uppgifter 

 
3 § 

 

Styrelsen ska 
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens
 verksamheter.
 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan 

avtalssamverkan som sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller 
författning

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL.
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

nämnd presidierna.
 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas. 

 
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; 

 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 3862

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor klimat-och miljöfrågor

 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 strategisk intern och extern kommunikation
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,

 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
 att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

 
Företag och stiftelser 

 
4 § 

 

Styrelsen ska 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
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 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor klimat-och miljöfrågor

 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 strategisk intern och extern kommunikation
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,

 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
 att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

 
Företag och stiftelser 

 
4 § 

 

Styrelsen ska 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 
staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
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Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering. 
 
 
Kommunalförbund 

 
5 § 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 

 
Avfallshantering 

 
6 § 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

 
 
Ekonomi och medelsförvaltning 

 
7 § 
Styrelsen ska 

 
 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning,
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
 ge anvisningar om attest och utanordning,
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

 

Uppföljningsfunktionen 
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Styrelsens uppföljning 
 
8 § 
Styrelsen ska 

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen, 
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv, 

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen. 

 
 
Delegering från fullmäktige 

 

9 § 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

 
Ekonomi 

 ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter, 
 I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, 
 Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som 
avsatts i budgeten. 

 
Personal och utvecklingsfrågor 
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat; 

  att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet, 

 att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
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rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där 
inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan, 

 att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat 
annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 att besluta om stridsåtgärd, 
 att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och 

besluta i alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt 
fullmäktiges anvisningar ankommer på annan, 

 att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor, 

 bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen 

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för 
revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna, 

 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik, 
 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor, 

 leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera 
och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser 
organisatoriska frågor. 

 
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT) 

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a. 

 samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och 
datakommunikation samt bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor 
lokalt, regionalt och nationellt, 

 är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, 
följs upp och utvecklas. 

 
Fastighetsfrågor 

 
Kommunstyrelsen ska 

 se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
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 ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet, 
 besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 
kommunfullmäktige fastställd anslagsram och övriga villkor, 

 vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte 
uppdragits åt annan nämnd 

 handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader 
 att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra 

tomter som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen 
fastställt försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för 
genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med 
avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt) 

 företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd, 

 vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv 
ska anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden, 

 
Näringslivsfrågor 
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor. 

 
Övrigt 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen 
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
 
Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

10 § 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
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Krisledning och höjd beredskap 
 
11 § 
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap. 

 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
12 § 
Styrelsen ska 

 besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva 
tillsyn enligt Spellagen (2018:1138) 

 ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om 
anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. 

 besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) 
om vissa officiella beteckningar 

 avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
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 ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling, 
 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Sammansättning 

13 § 
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer. 

Kommunalråd 

14 § 
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd. 

 
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Beredning 

15 § 
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen. 
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 ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling, 
 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Sammansättning 

13 § 
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer. 

Kommunalråd 

14 § 
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd. 

 
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Beredning 

15 § 
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen. 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 
 

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-08-25 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2022-08-25 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 

§ 1 Målet med verksamheten 
 

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. 

 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet (med 
undantag för strandskydd), samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 lagen om tobak och liknande produkter 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
 lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
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Nämnden ska även: 

- Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt 
skuldsaneringslagen. 

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
 
 

Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. 

 
 
 
§ 3 Övrigt 

 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning 
 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen 

 besvara remisser från Spelinspektionen 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-06-19 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

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. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta 
i vissa ärendetyper. 

 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 

 
I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 
anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

 B 3871

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

Nämnden ska även: 

- Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt 
skuldsaneringslagen. 

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
 
 

Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. 

 
 
 
§ 3 Övrigt 

 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning 
 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen 

 besvara remisser från Spelinspektionen 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-06-19 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

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. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta 
i vissa ärendetyper. 

 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 

 
I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 
anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden 
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dels rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket 

 
dels rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser 

 
dels  rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor 

 
dels fastställa namn på kvarter och allmänna platser. 

dels fastställa belägenhetsadresser inom kommunen. 

Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen. 

 
§ 3 Övrigt 

Öppethållande 
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer. 
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dels rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket 

 
dels rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser 

 
dels  rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor 

 
dels fastställa namn på kvarter och allmänna platser. 

dels fastställa belägenhetsadresser inom kommunen. 

Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen. 

 
§ 3 Övrigt 

Öppethållande 
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer. 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0 

Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas. 

Sammanfattning av ärendet 
En konsultutredning som genomfördes 2021 resulterade i några förslag till 
annan organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Partierna genomförde 
under våren 2022 överläggningar som resulterade i en överenskommelse som 
bland annat innehöll en förändring av tjänstemannaorganisationen inom 
samhällsbyggnad. Utifrån överenskommelsen har tjänstepersoner på berörda 
förvaltningar gjort en utredning som resulterat i ett förslag som omfattas av 
denna remiss. Syftet med förändringen är, helt kort, en mer samlad planering 
inom samhällsbyggnadsprocessen. 

Tekniska nämndens synpunkter 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas: 

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger 
den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar. 
Implementering av en ny organisationsstruktur tar ofta längre tid än 
man tror. 

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 
nya skapas. Det är viktigt att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter 
utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för samarbete 
och samverkan. 

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats, 
som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 
strukturer inte hamnar i skymundan till följd av en ny linjeorganisation. 
En fungerande projektorganisation är lika viktig som 
linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 
fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag. 

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt 
med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 
svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv 
arbetsgivare, och en god arbetsmiljö. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 
framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 
att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 
är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 
i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 
tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2022-09-02 

2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 

3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 
framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 
att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 
är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 
i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 
tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2022-09-02 

2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 

3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  

 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-09-28 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas. 

Sammanfattning 
En konsultutredning som genomfördes 2021 resulterade i några förslag till 
annan organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Partierna genomförde 
under våren 2022 överläggningar som resulterade i en överenskommelse som 
bland annat innehöll en förändring av tjänstemannaorganisationen inom 
samhällsbyggnad. Utifrån överenskommelsen har tjänstepersoner på berörda 
förvaltningar gjort en utredning som resulterat i ett förslag som omfattas av 
denna remiss. Syftet med förändringen är, helt kort, en mer samlad planering 
inom samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Konsekvenser för Tekniska nämnden och förvaltningen 
Tekniska förvaltningen har gjort en egen utredning som omfattar 
partiöverenskommelsens effekter, avseende samhällsbyggnadsprocessen, på den 
egna förvaltningen. 

Den största förändringen för Tekniska förvaltningen är att den kommunala 
Lantmäterimyndigheten föreslås flytta från Samhällsbyggnadsförvaltningen till 
Tekniska förvaltningen. Detta är en konsekvens av att Mark- och 
exploateringsavdelningen flyttar från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Lantmäteriet har ca 10 medarbetare. 
Myndigheten har en mycket självständig roll. Förändringen medför att 
förvaltningen går från tre till fyra avdelningar där lantmäteriet blir den minsta. 
Myndigheten är till allra största delen finansierat via taxor och avgifter för de 
uppdrag som görs. Lantmäteriet kommer att behöva sedvanligt stöd inom t ex 
ekonomi och HR men på grund av sin begränsade storlek och stabila struktur 
så blir sannolikt förvaltningens stödfunktions behov av förstärkning begränsat. 
Lantmäteriet är en självständig myndighet som inte genererar ärenden i samma 
omfattning till nämnden så som andra avdelningar gör. Sammanfattningsvis 
innebär flytten att nämndens övriga verksamheter inte påverkas nämnvärt. 
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Förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation innebär också att de funktionen 
som handlar om planering inom samhällsbyggnad flyttas från Tekniska till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar i praktiken om två 
projektledartjänster varav den ena är vakant. 

Ur ekonomisk synvinkel så innebär flytten av Lantmäteriet inte mer än att hela 
dess budget flyttar med till Tekniska nämnden och hamnar inom ramen gata 
och park. När det gäller de två tjänsterna på gata respektive park flyttar 
budgeten med, dvs nuvarande finansieringsmodell. Det blir därmed en 
ramjustering från 2022 till 2023, från Tekniska nämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Dock är bara en mindre del av tjänsterna 
finansierade genom driften i dagsläget, resterande del genom 
investeringsprojekt. 

Det bör påpekas att omorganisationen inte innebär att förvaltningen inte 
behöver förstärkas personalmässigt till följd av att Borås växer. Den 
kartläggning som gjordes 2021 om behov av resursförstärkning pekade på att 
en stor andel av behovet ligger inom drift och förvaltning. 

 

Nämndens synpunkter 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas: 

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger 
den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar. 
Implementering av en ny organisationsstruktur tar ofta längre tid än 
man tror. 

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 
nya skapas. Det är viktigt att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter 
utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för samarbete 
och samverkan. 

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats, 
som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 
strukturer inte hamnar i skymundan till följd av en ny linjeorganisation. 
En fungerande projektorganisation är lika viktig som 
linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 
fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag. 

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt 
med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 
svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv 
arbetsgivare, och en god arbetsmiljö. 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 
framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 
att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 
är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 
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i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 
tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2022-09-02 
2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 
3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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Förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation innebär också att de funktionen 
som handlar om planering inom samhällsbyggnad flyttas från Tekniska till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar i praktiken om två 
projektledartjänster varav den ena är vakant. 

Ur ekonomisk synvinkel så innebär flytten av Lantmäteriet inte mer än att hela 
dess budget flyttar med till Tekniska nämnden och hamnar inom ramen gata 
och park. När det gäller de två tjänsterna på gata respektive park flyttar 
budgeten med, dvs nuvarande finansieringsmodell. Det blir därmed en 
ramjustering från 2022 till 2023, från Tekniska nämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Dock är bara en mindre del av tjänsterna 
finansierade genom driften i dagsläget, resterande del genom 
investeringsprojekt. 

Det bör påpekas att omorganisationen inte innebär att förvaltningen inte 
behöver förstärkas personalmässigt till följd av att Borås växer. Den 
kartläggning som gjordes 2021 om behov av resursförstärkning pekade på att 
en stor andel av behovet ligger inom drift och förvaltning. 

 

Nämndens synpunkter 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas: 

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger 
den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar. 
Implementering av en ny organisationsstruktur tar ofta längre tid än 
man tror. 

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 
nya skapas. Det är viktigt att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter 
utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för samarbete 
och samverkan. 

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats, 
som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 
strukturer inte hamnar i skymundan till följd av en ny linjeorganisation. 
En fungerande projektorganisation är lika viktig som 
linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 
fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag. 

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt 
med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 
svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv 
arbetsgivare, och en god arbetsmiljö. 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 
framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 
att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 
är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 

Borås Stad 
  Sida 
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i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 
tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2022-09-02 
2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 
3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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§ 288 

Remiss -  Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ny 
samhällsbyggnadsorganisation. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation har skickats på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om en ny samhällsbyggnadsorganisation inom ramen för 
partiöverläggningarna. Syftet är samordna de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen i en gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större 
helhetssyn till politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. En utredning har nu tagits fram som 
presenterar ett mer detaljerat förslag till ny organisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget 
till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Förslag till ny organisering 
Utredningen föreslår följande organisering: 

Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering överförs från 
Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Då ansvaret mellan 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden inte föreslås ändras innebär det att både 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder ärenden till 
Kommunstyrelsen. 

En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära den 
kommunala lantmäteriverksamheten.  Det kommunala Lantmäteriet ska ha en oberoende 
ställning till olika intressenter och får därför inte tillhöra samma förvaltning eller nämnd 
som hanterar markfrågor. Lantmäteriet föreslås därför flyttas till Tekniska nämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden får ett mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. 
Dispensansökan och tillsynen av strandskydd samt större delen av det rådgivande 
uppdraget inom ramen för fysisk planering gällande miljö och klimat föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås arbetet med energi- och klimatstrategin, 
miljöprogrammet och cirkulär ekonomi i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som 
sedan tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor. Uppskattningsvis 8-10 
tjänster från den miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen föreslås flyttas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska nämndens primära uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och 
förvaltning. De strategiska frågorna gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att 
handläggas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden deltar liksom tidigare i 
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§ 288 

Remiss -  Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ny 
samhällsbyggnadsorganisation. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation har skickats på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om en ny samhällsbyggnadsorganisation inom ramen för 
partiöverläggningarna. Syftet är samordna de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen i en gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större 
helhetssyn till politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. En utredning har nu tagits fram som 
presenterar ett mer detaljerat förslag till ny organisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget 
till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Förslag till ny organisering 
Utredningen föreslår följande organisering: 

Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering överförs från 
Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Då ansvaret mellan 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden inte föreslås ändras innebär det att både 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder ärenden till 
Kommunstyrelsen. 

En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära den 
kommunala lantmäteriverksamheten.  Det kommunala Lantmäteriet ska ha en oberoende 
ställning till olika intressenter och får därför inte tillhöra samma förvaltning eller nämnd 
som hanterar markfrågor. Lantmäteriet föreslås därför flyttas till Tekniska nämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden får ett mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. 
Dispensansökan och tillsynen av strandskydd samt större delen av det rådgivande 
uppdraget inom ramen för fysisk planering gällande miljö och klimat föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås arbetet med energi- och klimatstrategin, 
miljöprogrammet och cirkulär ekonomi i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som 
sedan tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor. Uppskattningsvis 8-10 
tjänster från den miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen föreslås flyttas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska nämndens primära uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och 
förvaltning. De strategiska frågorna gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att 
handläggas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden deltar liksom tidigare i 
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denna planering utifrån ett genomförande-, drifts- och förvaltningsperspektiv. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därmed inte bereda ärenden till Tekniska 
nämnden, vilket var ett förslag från partiöverläggningarna. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden inom gata, 
trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta förstärkningen om ca tre tjänster 
som budgeterats på Tekniska förvaltningen kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i huvudsak få rekrytera. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna omorganisationen. En 
mer samlad organisering av de mest centrala delarna av samhällsbyggnadsprocessen stärker 
helhetssynen från tidiga och övergripande till sena och mer detaljerade skeden. Den ökar 
även förmågan att sambereda lösningar på komplexa utmaningar avseende till exempel 
trafik, grönytor, miljö och klimat samt stadsplanering. Två av kommunens kraftfullaste 
verktyg för en hållbar samhällsutveckling, planmonopolet och mark- och 
exploateringsverksamheten, sammanförs och ges därmed bästa möjliga förutsättningar att 
bidra till gemensam måluppfyllelse. 

Förslaget tillhandahåller således en bra struktur. Minst lika viktigt kommer det vara att 
bygga en god gemensam kultur över professions- och avdelningsgränserna inom 
förvaltningen. Förvaltningen avser därför lägga mycket kraft på detta under 2023, i syfte att 
kunna stödja såväl Kommunstyrelsen som Samhällsbyggnadsnämnden med helhetssyn, 
professionalism och konstruktivitet. 

Att en förvaltning stödjer och leds av två nämnder är en nyhet i Borås Stad, men mer regel 
än undantag för motsvarande samhällsbyggnadsförvaltningar i Sveriges större städer. 
Utformningen av ärendeberedningsprocesserna arbetas fram under hösten. 

Det är ett nödvändigt ont att lantmäteriverksamheten inte längre får vara en del av 
förvaltningens verksamhet. Lantmäteriet är en viktig, tätt integrerad och mycket uppskattad 
verksamhet. Förvaltningen bedömer dock att förutsättningarna är goda för fortsatt nära 
och gott samarbete när avdelningen tillhör Tekniska förvaltningen. Fördelarna överväger 
med den övriga samorganisering som organisationsförändringen innebär. 

Det är värdefullt att få viktig kompetens kring naturvärden och klimat tätt integrerad med 
övriga kompetenser inom förvaltningen. Även framöver kommer dock Miljöförvaltningens 
kompetens och information utifrån dess verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
vara viktig för förvaltningen att kunna ta del av. Förvaltningen ser även positivt på de 
medel Miljöförvaltningen blivit tilldelad för att öka tillgängligheten till denna data med hjälp 
av GIS. 

Det stämmer att vare sig plan- och bygglagen eller Miljöbalken kräver att en miljönämnd 
yttrar sig i samråds- och granskningsremisser av till exempel detaljplaner. Förvaltningens 
ambition är även att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl belysta och 
hanterade i de underlag som den tar fram. Likväl kan förvaltningen även framöver behöva 
samråda med Miljöförvaltningen i dessa frågor, så tidigt som möjligt i processen. Om det 
samrådet sker utifrån förvaltningslagens skrivning om att en myndighet ska ge andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, via delegation till 
Miljöförvaltningen från Miljö- och konsumentnämnden eller via remissyttranden från 
Miljö- och konsumentnämnden har mindre betydelse än att det sker.  
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Förvaltningen bedömer det positivt att strandskydds- och bygglovsverksamheterna 
kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så att boråsare och verksamheter 
med denna typ av ärenden har en och samma instans att föra dialog med. Av samma skäl 
tillstyrker förvaltningen att både dispensgivning och tillsyn avseende strandskydd överförs. 
Då den juristkompetens som funnits på Miljöförvaltningen och som varit viktig avseende 
beredningen av strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, 
vill Samhällsbyggnadsförvaltningen understryka utredningens slutsats att förvaltningen 
kommer ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliet framöver. 

Förvaltningen ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Missiv 

Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  

1 (2) 

 
POSTADRESS 

501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 

Kungsgatan 55, Borås 

WEBBPLATS 

boras.se 

E-POST 

samhallsbyggnad@boras.se 

TELEFON 

033-35 85 00 
 

 

 Beslutsdatum Yttrande 
 2022-09-22 

Yttrande över förslag till ny 
samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 
Avsändarens ärendenummer: KS 2022-00688 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna omorganisationen. 
En mer samlad organisering av de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen stärker helhetssynen från tidiga och övergripande till 
sena och mer detaljerade skeden. Den ökar även förmågan att sambereda lösningar 
på komplexa utmaningar avseende till exempel trafik, grönytor, miljö och klimat samt 
stadsplanering. Två av kommunens kraftfullaste verktyg för en hållbar 
samhällsutveckling, planmonopolet och mark- och exploateringsverksamheten, 
sammanförs och ges därmed bästa möjliga förutsättningar att bidra till gemensam 
måluppfyllelse. 

Förslaget tillhandahåller således en bra struktur. Minst lika viktigt kommer det vara 
att bygga en god gemensam kultur över professions- och avdelningsgränserna inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen avser därför lägga mycket kraft på 
detta under 2023, i syfte att kunna stödja såväl Kommunstyrelsen som 
Samhällsbyggnadsnämnden med helhetssyn, professionalism och konstruktivitet. 

Att en förvaltning stödjer och leds av två nämnder är en nyhet i Borås Stad, men mer 
regel än undantag för motsvarande samhällsbyggnadsförvaltningar i Sveriges större 
städer. Utformningen av ärendeberedningsprocesserna arbetas fram under hösten. 

Det är ett nödvändigt ont att lantmäteriverksamheten inte längre får vara en del av 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Lantmäteriet är en viktig, tätt integrerad 
och mycket uppskattad verksamhet. Nämnden bedömer dock att förutsättningarna är 
goda för fortsatt nära och gott samarbete när avdelningen tillhör Tekniska nämnden. 
Fördelarna överväger med den övriga samorganisering som 
organisationsförändringen innebär. 

Det är värdefullt att få viktig kompetens kring naturvärden och klimat tätt integrerad 
med övriga kompetenser inom Samhällsbyggnadsnämnden. Även framöver kommer 
dock Miljö- och konsumentnämndens kompetens och information utifrån dess 
verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet vara viktig för 
Samhällsbyggnadsnämnden att kunna ta del av. Nämnden ser även positivt på de 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

 B 3881

Beslutsdatum  Sida 70 (78) 
2022-09-22 

  

Förvaltningen bedömer det positivt att strandskydds- och bygglovsverksamheterna 
kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så att boråsare och verksamheter 
med denna typ av ärenden har en och samma instans att föra dialog med. Av samma skäl 
tillstyrker förvaltningen att både dispensgivning och tillsyn avseende strandskydd överförs. 
Då den juristkompetens som funnits på Miljöförvaltningen och som varit viktig avseende 
beredningen av strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, 
vill Samhällsbyggnadsförvaltningen understryka utredningens slutsats att förvaltningen 
kommer ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliet framöver. 

Förvaltningen ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Missiv 

Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  

1 (2) 

 
POSTADRESS 

501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 

Kungsgatan 55, Borås 

WEBBPLATS 

boras.se 

E-POST 

samhallsbyggnad@boras.se 

TELEFON 

033-35 85 00 
 

 

 Beslutsdatum Yttrande 
 2022-09-22 

Yttrande över förslag till ny 
samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 
Avsändarens ärendenummer: KS 2022-00688 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna omorganisationen. 
En mer samlad organisering av de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen stärker helhetssynen från tidiga och övergripande till 
sena och mer detaljerade skeden. Den ökar även förmågan att sambereda lösningar 
på komplexa utmaningar avseende till exempel trafik, grönytor, miljö och klimat samt 
stadsplanering. Två av kommunens kraftfullaste verktyg för en hållbar 
samhällsutveckling, planmonopolet och mark- och exploateringsverksamheten, 
sammanförs och ges därmed bästa möjliga förutsättningar att bidra till gemensam 
måluppfyllelse. 

Förslaget tillhandahåller således en bra struktur. Minst lika viktigt kommer det vara 
att bygga en god gemensam kultur över professions- och avdelningsgränserna inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen avser därför lägga mycket kraft på 
detta under 2023, i syfte att kunna stödja såväl Kommunstyrelsen som 
Samhällsbyggnadsnämnden med helhetssyn, professionalism och konstruktivitet. 

Att en förvaltning stödjer och leds av två nämnder är en nyhet i Borås Stad, men mer 
regel än undantag för motsvarande samhällsbyggnadsförvaltningar i Sveriges större 
städer. Utformningen av ärendeberedningsprocesserna arbetas fram under hösten. 

Det är ett nödvändigt ont att lantmäteriverksamheten inte längre får vara en del av 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Lantmäteriet är en viktig, tätt integrerad 
och mycket uppskattad verksamhet. Nämnden bedömer dock att förutsättningarna är 
goda för fortsatt nära och gott samarbete när avdelningen tillhör Tekniska nämnden. 
Fördelarna överväger med den övriga samorganisering som 
organisationsförändringen innebär. 

Det är värdefullt att få viktig kompetens kring naturvärden och klimat tätt integrerad 
med övriga kompetenser inom Samhällsbyggnadsnämnden. Även framöver kommer 
dock Miljö- och konsumentnämndens kompetens och information utifrån dess 
verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet vara viktig för 
Samhällsbyggnadsnämnden att kunna ta del av. Nämnden ser även positivt på de 
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medel Miljö- och konsumentnämnden blivit tilldelad för att öka tillgängligheten till 
denna data med hjälp av GIS. 

Det stämmer att vare sig plan- och bygglagen eller Miljöbalken kräver att en 
miljönämnd yttrar sig i samråds- och granskningsremisser av till exempel detaljplaner. 
Nämndens ambition är även att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl 
belysta och hanterade i de underlag som den tar fram. Likväl kan nämnden även 
framöver behöva samråda med Miljö- och konsumentnämnden i dessa frågor, så 
tidigt som möjligt i processen. Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens 
skrivning om att en myndighet ska ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den 
egna verksamheten, via delegation till Miljöförvaltningen från Miljö- och 
konsumentnämnden eller via remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden 
har mindre betydelse än att det sker.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer det positivt att strandskydds- och 
bygglovsverksamheterna kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så 
att boråsare och verksamheter med denna typ av ärenden har en och samma instans 
att föra dialog med. Av samma skäl tillstyrker nämnden att både dispensgivning och 
tillsyn avseende strandskydd överförs. Då den juristkompetens som funnits på Miljö- 
och konsumentnämnden och som varit viktig avseende beredningen av 
strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, vill 
Samhällsbyggnadsnämnden understryka utredningens slutsats att nämnden kommer 
ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliets juridiska 
avdelning framöver. 

Nämnden ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 
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medel Miljö- och konsumentnämnden blivit tilldelad för att öka tillgängligheten till 
denna data med hjälp av GIS. 

Det stämmer att vare sig plan- och bygglagen eller Miljöbalken kräver att en 
miljönämnd yttrar sig i samråds- och granskningsremisser av till exempel detaljplaner. 
Nämndens ambition är även att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl 
belysta och hanterade i de underlag som den tar fram. Likväl kan nämnden även 
framöver behöva samråda med Miljö- och konsumentnämnden i dessa frågor, så 
tidigt som möjligt i processen. Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens 
skrivning om att en myndighet ska ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den 
egna verksamheten, via delegation till Miljöförvaltningen från Miljö- och 
konsumentnämnden eller via remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden 
har mindre betydelse än att det sker.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer det positivt att strandskydds- och 
bygglovsverksamheterna kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så 
att boråsare och verksamheter med denna typ av ärenden har en och samma instans 
att föra dialog med. Av samma skäl tillstyrker nämnden att både dispensgivning och 
tillsyn avseende strandskydd överförs. Då den juristkompetens som funnits på Miljö- 
och konsumentnämnden och som varit viktig avseende beredningen av 
strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, vill 
Samhällsbyggnadsnämnden understryka utredningens slutsats att nämnden kommer 
ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliets juridiska 
avdelning framöver. 

Nämnden ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 
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Remiss: Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 
 

Remissinstanser 
1. Miljö-och konsumentnämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Tekniska nämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-09-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2022-00688 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

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

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

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
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frågor. 
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energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
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Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  
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De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
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- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
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6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Yttrande från Naturvetarna gällande omorganisationen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen 

Ni är vår arbetsgivare och jag vill göra er uppmärksamma på brister i processen och farhågor 
medarbetare har kring vilka effekter omorganisationen riskerar att få med tanke på dessa brister. 

Att man arbetar med förbättringar av organisationen är positivt, men när man gör så pass 
omfattande förändringar önskar man att frågan utretts ordentligt ur olika perspektiv, det anser vi i 
Naturvetarna inte att man gjort. Förslaget fokuserar på att samhällsbyggnadsprocessen ska 
förbättras inom befintliga resurser. Man har lyft in några miljöstrategiska frågor men vår bild är att 
man ur det perspektivet inte har tittat på helheten.  - Hur ser den bästa organisationen för 
kommunens samlade hållbarhetsarbete och miljöstrategiska arbete ut? Hur ser den bästa 
organisationen ut för arbete med Biologisk mångfald och naturvård framåt inom kommunen? Hur 
ska man fånga upp frågor från miljötillsyn i tidiga skeden fortsatt? En förbättring borde kunna ske 
inom flera områden parallellt. 

Vi hade velat se en utredning som kompletterats med dessa utredningar. Nu är det inte så, och det 
innebär risker som vi upplever att det är väldigt otydligt hur man kommer jobba vidare med. 

Vi ser risk att man nu skapar nya otydligheter i ansvar inom nya områden, upparbetade fungerande 
samarbeten kan försvinna, och risk för informations- och kompetenstapp när man inte tar med 
helheten. 

Situationen för MSA är speciell jämfört med alla andra som omfattas av omorganisationen. En 
kompetens staden tidigare valt att samla i en grupp på MSA splittras. De flesta tjänster innehåller 
idag flera olika funktioner och expertområden som nu behöver justeras i olika stor omfattning. Det vi 
vet säkert är att gruppen delas. När vi på avdelningen arbetat med risk- och friskfaktorer på våra APT 
över åren har alltid en viktig friskfaktor varit att många trivs i arbetsgruppen, och att det är mycket 
viktigt att den expertkunskap man besitter tas tillvara i tjänsten så att arbetet känns meningsfullt och 
kan ge nytta för Boråsaren. Många har och uttryckt att man trivs att jobba över kompetensgränser 
och att det berikar ens eget arbetsområde.  

Här finns nu mycket otydlighet som leder till oro. Vad ska man jobba med om man flyttas? På vilken 
avdelning och med vad ska man jobba om man stannar på MF? Finns det en inbyggd förväntan på att 
mer av arbetstiden läggs på fysisk planering – vad händer då med övriga arbetsområden? Blir 
tjänsterna smalare i specialisering än nu? Kommer var och ens kompetens att tas tillvara? Resurserna 
blir inte fler. Hur kommer expertutlåtanden med i planprocesserna på ett tydligt sätt i den nya 
organisationen?- Stark åsikt att det är en demokratifråga att politiken får hela kunskapsunderlaget 
inför sina avvägningar och beslut. 

För den politiska beslutsprocessen om nämnders uppdrag finns en tydlig tidplan med fasta datum för 
information, beslut och MBL-förhandlingar. Samma tydlighet finns inte för berörd personal och det är 
en stor brist som tydligt försämrar arbetsmiljön under processen. De enda svar vi fått är att det 
kommer senare, det duger inte när vi alla ska befinna oss i en ny organisation om drygt tre månader. 
Även förändrade tjänster behöver MBL-förhandlas, när ska det ske? 

Vi anser att arbetsgivaren skyndsamt behöver ta fram en planering med datum för när vi kan 
förvänta oss svar i olika skeden. Och information behövs om vid vilka tillfällen det enbart är 
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Vi hade velat se en utredning som kompletterats med dessa utredningar. Nu är det inte så, och det 
innebär risker som vi upplever att det är väldigt otydligt hur man kommer jobba vidare med. 

Vi ser risk att man nu skapar nya otydligheter i ansvar inom nya områden, upparbetade fungerande 
samarbeten kan försvinna, och risk för informations- och kompetenstapp när man inte tar med 
helheten. 

Situationen för MSA är speciell jämfört med alla andra som omfattas av omorganisationen. En 
kompetens staden tidigare valt att samla i en grupp på MSA splittras. De flesta tjänster innehåller 
idag flera olika funktioner och expertområden som nu behöver justeras i olika stor omfattning. Det vi 
vet säkert är att gruppen delas. När vi på avdelningen arbetat med risk- och friskfaktorer på våra APT 
över åren har alltid en viktig friskfaktor varit att många trivs i arbetsgruppen, och att det är mycket 
viktigt att den expertkunskap man besitter tas tillvara i tjänsten så att arbetet känns meningsfullt och 
kan ge nytta för Boråsaren. Många har och uttryckt att man trivs att jobba över kompetensgränser 
och att det berikar ens eget arbetsområde.  

Här finns nu mycket otydlighet som leder till oro. Vad ska man jobba med om man flyttas? På vilken 
avdelning och med vad ska man jobba om man stannar på MF? Finns det en inbyggd förväntan på att 
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information från arbetsgivaren och vid vilka tillfällen vi kan ha åsikter eller behöver agera. När 
planeras MBL-förhandlingar och fastläggning av nya tjänster på respektive förvaltning? 

Till exempel vilka funktioner ska flytta, vad ska tjänsterna innehåll vara, både på MF och SBF, var blir 
arbetsplatsen och ny chef för de som blir kvar? Ska man söka om tjänster eller hur ska fördelningen 
gå till? Hur ska man överbrygga information- och kompetensglapp i den nya organisationen? 

Vilket stöd planeras för personalgruppen inför omorganisationen? 

Med det arbetssätt man nu tar sig an en sådan omfattande omorganisation av en arbetsgrupp där 
flertalet berörs på individnivå ser vi att det finns en stor risk för kompetenstapp för staden under 
processen och det måste man försöka undvika.  

 

Anna Ljunggren, för Naturvetarna 2022-09-20 

Vi vill att yttrande biläggs protokollet 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remissvar angående  
Förslag till ny Samhällbyggnadsorganisation 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 

- tillstyrka att hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande 
arbetet med cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från 
Miljö- och konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens inom 
klimatanpassning flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden,  

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens att avseende 
miljöbedömningar, tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den 
fysiska planeringen flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- tillstyrka att myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om 
dispens från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt ansvaret för att ta 
fram förlag till Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
nämndens äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för  

- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom 
klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen. 

 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att till kommunfullmäktige påpeka att 

- nämndens äskande om lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer 
är av stor betydelse för samhällsplaneringsprocessen.  
Tillräckliga resurser hos alla aktörer som påverkar planprocessen är en viktig 
framgångsfaktor för att möta en ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
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politiken och ha en så effektiv och rättssäker samhällsplaneringsprocess som 
möjligt. Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen 
avseende miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals i 
samhällsplaneringsprocessen. 

- rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

- nämnden är att anse ”som en myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörd av planer eller program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att 
nämnden därför även fortsatt bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

- Kommunfullmäktige behöver förtydliga ansvarsfördelningen gällande tillsyn 
inom följande områden: 

o skyltning, lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

o stängsel, MB 26 kap 11§, stängsel som utestänger allmänheten. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden berörs av Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation med 
syfte att samordna de mest centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. I 
utredningen föreslås att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om 
dispens från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt för att ta fram 
förlag till Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tillräckliga personella och finansiella resurser hos alla aktörer inom staden som 
påverkar planprocessen är en viktig framgångsfaktor för att möta en ökande 
komplexitet, ge större helhetssyn till politiken och ha en så effektiv och rättssäker 
process som möjligt. Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att nämndens 
äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för  

- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 

- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 
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- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom 
klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals och att nämndens 
äskande avseende lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är 
av stor betydelse för staden och samhällsplaneringsprocessen. Även konkurrensen om 
miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, klimatstrateger och andra liknande 
kompetenser, är idag stor. 

Den rådgivning och samverkan mellan mark- och exploateringsavdelningen och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser att nämnden även fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program, för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede.  

Nämnden grundar sin åsikt på att Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) 
att samråd av undersökning angående om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska ske på sätt som anges i Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  

I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.”  

Kommunfullmäktige behöver ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten 
(Miljöbalken 26 kap 11§) och Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som 
är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Dessa 
lagrum gäller både inom och utanför strandskyddet. Om det kommer in klagomål 
inom strandskydd kan just det klagomålet hanteras inom strandskyddslagen. En 
ansvarsfördelning behövs gällande vilken nämnd som ansvarar för att handlägga 
övriga ärenden. 

För tillsyn kring skyltning och stängselgenombrott kan det vara en fördel och mer 
effektivt om ansvaret ligger på samma nämnd som handlägger tillsyn inom 
strandskydd eftersom det då finns handläggare som är vana att göra bedömningar 
kopplade till allmänhetens tillgänglighet. 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden har de representerade partierna i Borås 
Kommunfullmäktige kommit överens om att göra vissa organisationsförändringar, 
Överenskommelse rörande vissa frågor för mandatperioden 2023-2026, 2022-06-13. Miljö- och 
konsumentnämnden berörs av förändringen som syftar till att samordna de mest 
centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. Utredning ny 
Samhällbyggnadsorganisation är resultatet av detta inriktningsbeslut som nämnden har fått 
för besvarande senast 30 september 2023. 
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politiken och ha en så effektiv och rättssäker samhällsplaneringsprocess som 
möjligt. Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen 
avseende miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals i 
samhällsplaneringsprocessen. 

- rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

- nämnden är att anse ”som en myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörd av planer eller program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att 
nämnden därför även fortsatt bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

- Kommunfullmäktige behöver förtydliga ansvarsfördelningen gällande tillsyn 
inom följande områden: 

o skyltning, lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

o stängsel, MB 26 kap 11§, stängsel som utestänger allmänheten. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden berörs av Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation med 
syfte att samordna de mest centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. I 
utredningen föreslås att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om 
dispens från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt för att ta fram 
förlag till Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tillräckliga personella och finansiella resurser hos alla aktörer inom staden som 
påverkar planprocessen är en viktig framgångsfaktor för att möta en ökande 
komplexitet, ge större helhetssyn till politiken och ha en så effektiv och rättssäker 
process som möjligt. Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att nämndens 
äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för  

- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 

- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 
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- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom 
klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals och att nämndens 
äskande avseende lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är 
av stor betydelse för staden och samhällsplaneringsprocessen. Även konkurrensen om 
miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, klimatstrateger och andra liknande 
kompetenser, är idag stor. 

Den rådgivning och samverkan mellan mark- och exploateringsavdelningen och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser att nämnden även fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program, för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede.  

Nämnden grundar sin åsikt på att Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) 
att samråd av undersökning angående om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska ske på sätt som anges i Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  

I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.”  

Kommunfullmäktige behöver ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten 
(Miljöbalken 26 kap 11§) och Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som 
är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Dessa 
lagrum gäller både inom och utanför strandskyddet. Om det kommer in klagomål 
inom strandskydd kan just det klagomålet hanteras inom strandskyddslagen. En 
ansvarsfördelning behövs gällande vilken nämnd som ansvarar för att handlägga 
övriga ärenden. 

För tillsyn kring skyltning och stängselgenombrott kan det vara en fördel och mer 
effektivt om ansvaret ligger på samma nämnd som handlägger tillsyn inom 
strandskydd eftersom det då finns handläggare som är vana att göra bedömningar 
kopplade till allmänhetens tillgänglighet. 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden har de representerade partierna i Borås 
Kommunfullmäktige kommit överens om att göra vissa organisationsförändringar, 
Överenskommelse rörande vissa frågor för mandatperioden 2023-2026, 2022-06-13. Miljö- och 
konsumentnämnden berörs av förändringen som syftar till att samordna de mest 
centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. Utredning ny 
Samhällbyggnadsorganisation är resultatet av detta inriktningsbeslut som nämnden har fått 
för besvarande senast 30 september 2023. 
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Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation föreslår att Miljö- och konsumentnämndens i 
huvudsak bibehåller sina uppdrag i enlighet med nuvarande reglemente och de 
tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden har idag, med 
undantag av att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om dispens från 
strandskydd, tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Utredningen bedömer att detaljplanerna med förslagen ovan ska bli tillräckligt 
beredda så att de inte behöver remitteras till Miljö- och konsumentnämnden. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Generellt angående arbetsmiljöansvaret 
Miljöförvaltningen bedömer att det hade behövts med mer tid för att genomföra en 
organisationsförändring och samtidigt säkerställa både en god arbetsmiljö och att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Organisationsförändringen omfattar en betydligt större andel 
av miljö- konsumentnämndens uppdrag, än det som ingick i det ursprungliga 
uppdraget om konsultutredning angående Samhällsplaneringsprocessen, från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
konsumentnämnden. För miljö- och konsumentnämndens del var det i 
fullmäktigeuppdraget angående konsultutredning bara strandskyddet som omfattades. 
De uppdrag som tillkommit inom miljö- och konsumentnämndens nuvarande 
uppdrag har inte utretts på motsvarande sätt som övriga nämnders berörda uppdrag. 

Enligt den utredning som detta remissvar nu gäller, medför förslagen att 
Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning delas, ungefär mitt itu. Hälften av 
medarbetarna på avdelningen har idag tjänster som omfattar 
uppdrag/arbetsuppgifter som både kommer att ligga kvar på Miljö- och 
konsumentnämnden och som flyttas till kommunstyrelsen eller till 
samhällsbyggnadsnämnden. Kombinationen av flera av nämndens närliggande 
uppdrag i samma tjänst upplevs som både attraktivt och effektivt samt säkrar 
dessutom leverans även vid frånvaro. 

Medarbetare på miljöstrategiska avdelningen som inte flyttar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ny hemvist på miljöförvaltningen, eftersom 
med stor sannolikhet nuvarande chefstjänst flyttar till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Detta kommer att påverka även andra medarbetare och chefer på miljöförvaltningen.  

När det krävs både mycket hög genomförandetakt och att flera tjänster måste göras 
om, vill miljöförvaltningen påpeka att det medför produktionsbortfall, risk för att 
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Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation föreslår att Miljö- och konsumentnämndens i 
huvudsak bibehåller sina uppdrag i enlighet med nuvarande reglemente och de 
tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden har idag, med 
undantag av att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om dispens från 
strandskydd, tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Utredningen bedömer att detaljplanerna med förslagen ovan ska bli tillräckligt 
beredda så att de inte behöver remitteras till Miljö- och konsumentnämnden. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Generellt angående arbetsmiljöansvaret 
Miljöförvaltningen bedömer att det hade behövts med mer tid för att genomföra en 
organisationsförändring och samtidigt säkerställa både en god arbetsmiljö och att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Organisationsförändringen omfattar en betydligt större andel 
av miljö- konsumentnämndens uppdrag, än det som ingick i det ursprungliga 
uppdraget om konsultutredning angående Samhällsplaneringsprocessen, från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
konsumentnämnden. För miljö- och konsumentnämndens del var det i 
fullmäktigeuppdraget angående konsultutredning bara strandskyddet som omfattades. 
De uppdrag som tillkommit inom miljö- och konsumentnämndens nuvarande 
uppdrag har inte utretts på motsvarande sätt som övriga nämnders berörda uppdrag. 

Enligt den utredning som detta remissvar nu gäller, medför förslagen att 
Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning delas, ungefär mitt itu. Hälften av 
medarbetarna på avdelningen har idag tjänster som omfattar 
uppdrag/arbetsuppgifter som både kommer att ligga kvar på Miljö- och 
konsumentnämnden och som flyttas till kommunstyrelsen eller till 
samhällsbyggnadsnämnden. Kombinationen av flera av nämndens närliggande 
uppdrag i samma tjänst upplevs som både attraktivt och effektivt samt säkrar 
dessutom leverans även vid frånvaro. 

Medarbetare på miljöstrategiska avdelningen som inte flyttar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ny hemvist på miljöförvaltningen, eftersom 
med stor sannolikhet nuvarande chefstjänst flyttar till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Detta kommer att påverka även andra medarbetare och chefer på miljöförvaltningen.  

När det krävs både mycket hög genomförandetakt och att flera tjänster måste göras 
om, vill miljöförvaltningen påpeka att det medför produktionsbortfall, risk för att 
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vissa frågor hamnar mellan stolarna samt för stora svårigheter att kontinuerligt 
säkerställa en god arbetsmiljö och att kontinuerligt vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Mark och exploatering 
Miljöförvaltningen saknar att den rådgivning och den samverkan som idag finns 
mellan mark- och exploateringsavdelningen och miljöförvaltningen inte berörs. I båda 
dessa delar deltar kompetenser från både miljötillsyn och miljöstrategiska avdelningen 
för att belysa om planen påverkas av gällande miljölagstiftning eller om blågröna 
frågor (vattenvård, naturvård inklusive bl.a. biologisk mångfald) bör beaktas.  

 
Miljö- och konsumentnämndens uppdrag 
Nämnden blir enligt utredningens förslag fortsatt ansvariga för all miljöbalkstillsyn 
förutom strandskydd och föreslås behålla nuvarande reglementesuppdrag avseende 
miljövård och naturvård. Miljöförvaltningens kompetens inom miljöskydd, 
hälsoskydd, miljövård, naturvård, förorenade områden och miljöövervakning behöver 
därför fortsatt nyttjas i stadens arbete med både miljöstrategiska frågor och inom 
samhällsplanering. 

Förvaltningen tolkar att utredningen med ”miljöstrategiska frågor i sin helhet” avser 
styrande dokument och arbete som berör alla övriga nämnder och styrelser: De 
strategiska dokument inom nämndens ansvarsområden, som inte berör alla nämnder 
och bolag och ändå behövs för att Borås ska vara en ledande miljökommun, ligger 
kvar för nämnden att initiera och förslå till Kommunfullmäktige. Exempelvis 
Naturvårdsprogram och eventuellt framtida Miljöövervakningsprogram.  

Inom ramen för nämndens ansvar för miljövård och naturvård utgår 
miljöförvaltningen från att det i nämndens uppdrag fortsatt ingår att 

- samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
luftvårdsförbundet och anpassa detta till nuvarande klimatsituation, 

- samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
vattenråden och anpassa detta till nuvarande klimatsituation, 

- förvalta Naturvårdsfonden, ge utökad miljöinformation (inom ramen för 
tillsyn, miljövård och naturvård), ansvara för miljöutbildning,  

- utöva all övrig tillsyn enligt Miljöbalken och tillhörande 
Miljötillsynsförordning 2 kap 9 §, inklusive ”Den kommunala nämnden har ansvar 
för tillsynen i fråga om naturreservat mm” bland annat dispensgivning och tillsyn av 
strandskydd, tillsyn av de av kn inrättade naturreservaten; Flenstorp, Rya åsar, 
Älmås, Lindåsabäcken, Vänga mosse, Gåshult och Storsjön. 

- representera Borås Stad i Sveriges Ekokommuner. 
 
Miljö- och klimatanpassningskompetens i planeringsprocessen 
Miljöförvaltningen upplever en ständigt ökande efterfrågan på biolog-
/ekologkompetens liksom av miljötillsynskomptens inom hälsoskydd (buller, 
luftkvalitet, inomhusmiljö m.m.) och miljöskydd (föroreningar, närliggande 
miljöstörande verksamheter, förorenade områden, områdesskydd m.m.) i takt med att 
Borås växer, antalet verksamheter ökar och många stora projekt har påbörjats eller 
ligger i startgroparna.  
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De resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens som föreslås flytta från 
Miljö- och konsumentnämnden tillkom 2018. Detta eftersom tiden miljöhandläggare 
och biologer då kunde lägga ner för samhällplaneringsprocessens behov av råd, inte 
längre var möjlig att tillgodose och samtidigt tillgodose nämndens eget arbete med 
miljötillsyn, miljövård och naturvård. Alternativet att finansiera 
samhällsplaneringsprocessens behov via plan-och bygglovstaxan diskuterades men 
lösningen blev då att miljö- och konsumentnämnden fick extra ramanslag 
motsvarande två årsarbetare för att ”medverka inom all fysisk planering där frågor 
inom nämndens ansvarsområden berörs”.  

I det rena myndighetsuppdraget är inte miljö- och konsumentnämnden 
tillsynsansvarig för planer och program, det uppdraget ligger på länsstyrelsen. 
Däremot har nämnden tillsynsansvaret för de flesta verksamheter som påverkar 
människors hälsa och miljön i byggskedet eller driftskedet av samhällsplanerings-
processen. 

Nämnda resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens täcker inte hela det 
resursbehov miljöförvaltningen ständigt upplever att Borås har inom 
samhällsplaneringsprocessen. Nämnden har därför äskat motsvarande en årsarbetare 
för biologkompetens fysisk planering inför 2023 och lönemedel för att klara konkurrensen att 
kunna anställa och behålla miljöinspektörer. 
Konkurrensen om miljöinspektörers kompetens är idag stor då till exempel även 
konsultbolagen efterfrågar den och antalet miljöinspektörer som utbildas är extremt 
få i hela landet. Miljöinspektörernas tillsyn av alla verksamhetsutövare i Borås som 
gräver i samband med genomförandet av detaljplaner medför, vid brist på 
miljöinspektörer, stor risk för förseningar och fördyringar både för Borås Stads olika 
verksamheter och för verksamhetsutövare, inte minst i bygglovs- och byggskedena. 

Även konkurrensen om miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, 
klimatstrateger och andra liknande kompetenser, är idag stor. 

  

Strandskyddet 
Strandskydd stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner 
till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddets syftar också till 
att skydda växter och djur. Strandskyddsfrågor är vanligt återkommande i en kommun 
med så många vattenförekomster som Borås. Länsstyrelsen prövar inom tre veckor 
alla dispensansökningar som Borås Stad beviljar för att avgöra om de i sin tur ska 
överpröva kommunens beviljande. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras via en prövningsavgift i 
Miljöbalkstaxan. Dagens betalda sex timmar räcker endast i undantagsfall, ofta tar 
ärendena betydligt mer tid, ibland uppemot 30 timmar. I komplicerade ärenden eller 
med oerfarna handläggare kommer stöttning från juridisk kompetens att krävas för 
rättssäkerhet och effektivitet.  

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn av Borås Stad myndighetsverksamhet inom 
Miljöbalkstillsyn uppmärksammat brister när det gäller tillsynen av strandskyddet och 
påpekat att tillsynsarbetet inte bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. 
Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering att anställa tillsynspersonal för strandskyddstillsyn. I nuläget finns 
ett trettiotal klagomål där tillsyn skulle behövas.  
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Miljöförvaltningen anser att av utredningens förslag följer att ansvaret för att ta 
fram förlag till Strandskyddstaxa flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljöförvaltningen vill också passa på att påpeka att kommunfullmäktige behöver 
ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten (Miljöbalken 26 kap 11§) och 
Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får 
inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Båda dessa påverkar arbetet 
med både strandskydd och andra skyddade områden, såsom naturreservat. 
Tillsynsansvaret följer inte självklart ansvaret för strandskyddstillsyn och 
tillsynsansvaret för nämnda skyltning är inte fördelat alls vad miljöförvaltningen 
förstått.  

 

Miljöstrategiska frågor 
Utredningen påtalar att kommunstyrelsens ambition är ”att koncentrera och renodla arbetet 
till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt låta nämnderna självständigt hantera sina 
respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar”. Miljöförvaltningen anser att 
det finns strategiska delar i många uppdrag som fullmäktige lagt på olika nämnder och 
bolag. Förvaltningen tolkar att kommunstyrelsens ambition och utredningens förslag 
angående ”miljöstrategiska frågor i sin helhet” avser styrande dokument och arbete som 
berör alla övriga nämnder och styrelser. Vidare tolkar förvaltningen att det betyder 
att de strategiska dokument inom nämndens ansvarsområden, som inte berör alla 
nämnder och bolag ligger kvar för nämnden att initiera och föreslå till 
Kommunfullmäktige. Exempel strategiska dokument som behövs för att Borås ska 
vara en ledande miljökommun men som bara berör en eller några få nämnder eller 
bolag är Naturvårdsprogram och eventuellt framtida Miljöövervakningsprogram.  
Se även ovan under rubriken Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. 
Miljöförvaltningen delar utredningens förslag att samla ansvaret för styrdokumenten 
Energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi, på kommunstyrelsen medför 
en tydligare ansvarsfördelning för strategier, mål och arbete som omfattar alla 
nämnder och bolag. Miljöförvaltningen anser att biologkomptens behövs för att klara 
genomförandet av ansvaret för dessa styrdokument, oavsett hemvist, och miljö- och 
konsumentnämnden har äskat medel för en biologkompetens miljöledning inför 2023. 
Äskandet bör flyttas till kommunstyrelsen. 

 

En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen delar inte utredningens bedömning att detaljplaner inte behöver 
remitteras Miljö- och konsumentnämnden. Tidsmässigt skulle det inte bli någon 
effektivisering för vare sig samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen, 
eftersom miljö- och konsumentnämnden aldrig är enda remissinstans. Om 
detaljplanerna, så som utredningen utgår från, bli mer kompletta utifrån 
miljöbalksperspektivet kommer tiden för handläggning och beslut kortas avsevärt 
både på miljöförvaltningen och för miljö- och konsumentnämnden i de fall 
handläggarna inte har full delegation. 

Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) att samråd av undersökning angående 
om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ske på sätt som anges i 
Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  
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De resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens som föreslås flytta från 
Miljö- och konsumentnämnden tillkom 2018. Detta eftersom tiden miljöhandläggare 
och biologer då kunde lägga ner för samhällplaneringsprocessens behov av råd, inte 
längre var möjlig att tillgodose och samtidigt tillgodose nämndens eget arbete med 
miljötillsyn, miljövård och naturvård. Alternativet att finansiera 
samhällsplaneringsprocessens behov via plan-och bygglovstaxan diskuterades men 
lösningen blev då att miljö- och konsumentnämnden fick extra ramanslag 
motsvarande två årsarbetare för att ”medverka inom all fysisk planering där frågor 
inom nämndens ansvarsområden berörs”.  

I det rena myndighetsuppdraget är inte miljö- och konsumentnämnden 
tillsynsansvarig för planer och program, det uppdraget ligger på länsstyrelsen. 
Däremot har nämnden tillsynsansvaret för de flesta verksamheter som påverkar 
människors hälsa och miljön i byggskedet eller driftskedet av samhällsplanerings-
processen. 

Nämnda resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens täcker inte hela det 
resursbehov miljöförvaltningen ständigt upplever att Borås har inom 
samhällsplaneringsprocessen. Nämnden har därför äskat motsvarande en årsarbetare 
för biologkompetens fysisk planering inför 2023 och lönemedel för att klara konkurrensen att 
kunna anställa och behålla miljöinspektörer. 
Konkurrensen om miljöinspektörers kompetens är idag stor då till exempel även 
konsultbolagen efterfrågar den och antalet miljöinspektörer som utbildas är extremt 
få i hela landet. Miljöinspektörernas tillsyn av alla verksamhetsutövare i Borås som 
gräver i samband med genomförandet av detaljplaner medför, vid brist på 
miljöinspektörer, stor risk för förseningar och fördyringar både för Borås Stads olika 
verksamheter och för verksamhetsutövare, inte minst i bygglovs- och byggskedena. 

Även konkurrensen om miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, 
klimatstrateger och andra liknande kompetenser, är idag stor. 

  

Strandskyddet 
Strandskydd stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner 
till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddets syftar också till 
att skydda växter och djur. Strandskyddsfrågor är vanligt återkommande i en kommun 
med så många vattenförekomster som Borås. Länsstyrelsen prövar inom tre veckor 
alla dispensansökningar som Borås Stad beviljar för att avgöra om de i sin tur ska 
överpröva kommunens beviljande. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras via en prövningsavgift i 
Miljöbalkstaxan. Dagens betalda sex timmar räcker endast i undantagsfall, ofta tar 
ärendena betydligt mer tid, ibland uppemot 30 timmar. I komplicerade ärenden eller 
med oerfarna handläggare kommer stöttning från juridisk kompetens att krävas för 
rättssäkerhet och effektivitet.  

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn av Borås Stad myndighetsverksamhet inom 
Miljöbalkstillsyn uppmärksammat brister när det gäller tillsynen av strandskyddet och 
påpekat att tillsynsarbetet inte bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. 
Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering att anställa tillsynspersonal för strandskyddstillsyn. I nuläget finns 
ett trettiotal klagomål där tillsyn skulle behövas.  
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Miljöförvaltningen anser att av utredningens förslag följer att ansvaret för att ta 
fram förlag till Strandskyddstaxa flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljöförvaltningen vill också passa på att påpeka att kommunfullmäktige behöver 
ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten (Miljöbalken 26 kap 11§) och 
Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får 
inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Båda dessa påverkar arbetet 
med både strandskydd och andra skyddade områden, såsom naturreservat. 
Tillsynsansvaret följer inte självklart ansvaret för strandskyddstillsyn och 
tillsynsansvaret för nämnda skyltning är inte fördelat alls vad miljöförvaltningen 
förstått.  

 

Miljöstrategiska frågor 
Utredningen påtalar att kommunstyrelsens ambition är ”att koncentrera och renodla arbetet 
till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt låta nämnderna självständigt hantera sina 
respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar”. Miljöförvaltningen anser att 
det finns strategiska delar i många uppdrag som fullmäktige lagt på olika nämnder och 
bolag. Förvaltningen tolkar att kommunstyrelsens ambition och utredningens förslag 
angående ”miljöstrategiska frågor i sin helhet” avser styrande dokument och arbete som 
berör alla övriga nämnder och styrelser. Vidare tolkar förvaltningen att det betyder 
att de strategiska dokument inom nämndens ansvarsområden, som inte berör alla 
nämnder och bolag ligger kvar för nämnden att initiera och föreslå till 
Kommunfullmäktige. Exempel strategiska dokument som behövs för att Borås ska 
vara en ledande miljökommun men som bara berör en eller några få nämnder eller 
bolag är Naturvårdsprogram och eventuellt framtida Miljöövervakningsprogram.  
Se även ovan under rubriken Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. 
Miljöförvaltningen delar utredningens förslag att samla ansvaret för styrdokumenten 
Energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi, på kommunstyrelsen medför 
en tydligare ansvarsfördelning för strategier, mål och arbete som omfattar alla 
nämnder och bolag. Miljöförvaltningen anser att biologkomptens behövs för att klara 
genomförandet av ansvaret för dessa styrdokument, oavsett hemvist, och miljö- och 
konsumentnämnden har äskat medel för en biologkompetens miljöledning inför 2023. 
Äskandet bör flyttas till kommunstyrelsen. 

 

En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen delar inte utredningens bedömning att detaljplaner inte behöver 
remitteras Miljö- och konsumentnämnden. Tidsmässigt skulle det inte bli någon 
effektivisering för vare sig samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen, 
eftersom miljö- och konsumentnämnden aldrig är enda remissinstans. Om 
detaljplanerna, så som utredningen utgår från, bli mer kompletta utifrån 
miljöbalksperspektivet kommer tiden för handläggning och beslut kortas avsevärt 
både på miljöförvaltningen och för miljö- och konsumentnämnden i de fall 
handläggarna inte har full delegation. 

Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) att samråd av undersökning angående 
om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ske på sätt som anges i 
Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  
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I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.” 

Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämnden är att anse som en 
myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av 
planer eller program, och anser därför att nämnden fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede. Det finns 
exempel när tillsyn i byggskedet eller till och med driftskedet medfört upphävande av 
detaljplaner. Risken för att det ska hända minskar markant om kommunens 
miljötillsynsmyndighet deltar i samrådsprocessen, eller andra forum, vid bedömning 
om en plan eller ett program kan medföra betydande miljöpåverkan eller på annat sätt 
behöver anpassas för att till exempel kommande verksamheters bygglov ska hanteras 
både rättssäkert och så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Trafikverket är en myndighet som också omfattas av lagstiftningen kring planer och 
program och som för sina uppdrag ansvarar för hela planeringsprocessen från det 
tidiga skedet, till planering, byggande och drift och är därför, enligt 
miljöförvaltningen, relevant att jämföra med. Trafikverket bjuder ofta in 
miljöförvaltningens kompetenser inom förorenad mark, buller, naturvård, klimat 
m.m. att delta både i det tidiga skedet och planeringsskedet oavsett om det är 
kommunen eller någon annan myndighet som i byggskedet och driftskedet är 
tillsynsansvarig. Syftet är att få en så effektiv process som möjligt och undvika 
problem i de senare skedena. För närvarande är miljöförvaltningen 
inbjudna/ombedda av Trafikverket att delta i två arbetsgrupper för genomförande av 
järnvägsplanen Göteborg-Borås med kompetenser från både den miljöstrategiska 
avdelningen och miljötillsyn. 

 

Budgetkonsekvenser och strandskyddstaxa 
Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för framgång i 
samhällsplaneringsprocessen att alla aktörer som påverkar planprocessen förses med 
tillräckliga resurser. Förvaltningen upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är, och riskerar att bli en än större, flaskhals och att äskandet 
angående lönemedel avseende att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är av stor 
betydelse för samhällsplaneringsprocessen och därför bör bejakas. 

Uppdraget att delta i samhällsplaneringsprocessen med kompetens avseende 
miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och viss miljöbalkskompetens kan 
finansieras via avgifter utifrån Plan- och bygglagen. Eventuellt gäller detta även delar 
av resursbehovet för klimatkompetens. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras idag via en prövningsavgift som i 
nuvarande Miljöbalkstaxa är satt till 6 timmar. Miljöförvaltningen uppskattar 
finansieringsbehovet till cirka 9 timmar. Prövningsavgiften behöver höjas och/eller 
taxekonstruktionen ändras, alternativt behöver skattemedel skjutas till för att staden 
ska klara uppdraget. 
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Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering för att anställa personal för strandskyddstillsyn.  

Miljöförvaltningen bedömer också att Miljö- och konsumentnämndens äskande i 
Budget 2023 - planeringsunderlag ska bejakas av fullmäktige och att äskandena för: 

- strandskyddstillsyn (500 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom klimatanpassning/fördjupad 
översvämningsutredning (2023 tillfälligt 2 400 tkr) bör utifrån utredningens förslag 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens fysisk planering (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas 
till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Kommunstyrelsen. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension  
Förslaget kan positivt påverka den sociala dimensionen för Boråsarna och 
verksamhetsutövare förutsatt att nämndens kompetens inom hälsoskydd (buller, 
luftkvalitet, inomhusmiljö m.m.) och miljöskydd (föroreningar, närliggande störande 
verksamheter, förorenade områden m.m.) fortsatt tas tillvara inom stadens arbete med 
både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplaneringsprocessen. 

Ekologisk dimension 
Plan- och bygglagen syftar bland annat till att främja en långsiktig hållbar livsmiljö och 
nästintill alla miljöfrågor regleras genom hänvisning till miljöbalken. Att flytta 
ekologisk kompetens från Miljö- och konsumentnämnden till Kommunstyrelsen bör 
stärka de ekologiska hänsynen i samhällsplaneringsprocessen förutsatt att nämndens 
kompetens inom miljöskydd (inklusive bland annat förorenad mark, dagvatten, 
energi), miljövård, naturvård och miljöövervakning fortsatt tas tillvara inom stadens 
arbete med både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplanering. 

Ekonomisk dimension 
Att tidigt i planeringsprocessen fånga aktuella frågor kring miljö, natur och hälsa där 
Miljö- och konsumentnämnden längre fram ska vara delaktig vid bygglov, tillsyn 
under byggskedet eller tillsyn av verksamheterna efter byggskedet kan vara avgörande 
för undvika både förseningar, fördyringar för både verksamhetsutövarna och 
planansvariga, förbud för vissa verksamheter eller i värsta fall upphävda planer. 

För att vara en ledande miljökommun med en effektiv samhällsplaneringsprocess i en 
stad med många kommande stora byggprojekt måste stadens samlade kompetens 
inom ekologi/biologi och strandskydd stärkas med mer än de resurser som miljö- och 
konsumentnämnden idag förfogar över. 

Den samlade verksamheten kommer att tappa fart under en tid, när en avdelning så 
som Miljöstrategiska avdelningen delas med följdeffekten att flera medarbetare får 
förändrade uppdrag, förändrad avdelningstillhörighet, ny chef samt att nya 
samarbetsformer därefter behöver etableras mellan Samhällbyggnadsförvaltningen 
och Miljöförvaltningen. 
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I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.” 

Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämnden är att anse som en 
myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av 
planer eller program, och anser därför att nämnden fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede. Det finns 
exempel när tillsyn i byggskedet eller till och med driftskedet medfört upphävande av 
detaljplaner. Risken för att det ska hända minskar markant om kommunens 
miljötillsynsmyndighet deltar i samrådsprocessen, eller andra forum, vid bedömning 
om en plan eller ett program kan medföra betydande miljöpåverkan eller på annat sätt 
behöver anpassas för att till exempel kommande verksamheters bygglov ska hanteras 
både rättssäkert och så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Trafikverket är en myndighet som också omfattas av lagstiftningen kring planer och 
program och som för sina uppdrag ansvarar för hela planeringsprocessen från det 
tidiga skedet, till planering, byggande och drift och är därför, enligt 
miljöförvaltningen, relevant att jämföra med. Trafikverket bjuder ofta in 
miljöförvaltningens kompetenser inom förorenad mark, buller, naturvård, klimat 
m.m. att delta både i det tidiga skedet och planeringsskedet oavsett om det är 
kommunen eller någon annan myndighet som i byggskedet och driftskedet är 
tillsynsansvarig. Syftet är att få en så effektiv process som möjligt och undvika 
problem i de senare skedena. För närvarande är miljöförvaltningen 
inbjudna/ombedda av Trafikverket att delta i två arbetsgrupper för genomförande av 
järnvägsplanen Göteborg-Borås med kompetenser från både den miljöstrategiska 
avdelningen och miljötillsyn. 

 

Budgetkonsekvenser och strandskyddstaxa 
Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för framgång i 
samhällsplaneringsprocessen att alla aktörer som påverkar planprocessen förses med 
tillräckliga resurser. Förvaltningen upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är, och riskerar att bli en än större, flaskhals och att äskandet 
angående lönemedel avseende att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är av stor 
betydelse för samhällsplaneringsprocessen och därför bör bejakas. 

Uppdraget att delta i samhällsplaneringsprocessen med kompetens avseende 
miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och viss miljöbalkskompetens kan 
finansieras via avgifter utifrån Plan- och bygglagen. Eventuellt gäller detta även delar 
av resursbehovet för klimatkompetens. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras idag via en prövningsavgift som i 
nuvarande Miljöbalkstaxa är satt till 6 timmar. Miljöförvaltningen uppskattar 
finansieringsbehovet till cirka 9 timmar. Prövningsavgiften behöver höjas och/eller 
taxekonstruktionen ändras, alternativt behöver skattemedel skjutas till för att staden 
ska klara uppdraget. 
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Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering för att anställa personal för strandskyddstillsyn.  

Miljöförvaltningen bedömer också att Miljö- och konsumentnämndens äskande i 
Budget 2023 - planeringsunderlag ska bejakas av fullmäktige och att äskandena för: 

- strandskyddstillsyn (500 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom klimatanpassning/fördjupad 
översvämningsutredning (2023 tillfälligt 2 400 tkr) bör utifrån utredningens förslag 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens fysisk planering (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas 
till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Kommunstyrelsen. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension  
Förslaget kan positivt påverka den sociala dimensionen för Boråsarna och 
verksamhetsutövare förutsatt att nämndens kompetens inom hälsoskydd (buller, 
luftkvalitet, inomhusmiljö m.m.) och miljöskydd (föroreningar, närliggande störande 
verksamheter, förorenade områden m.m.) fortsatt tas tillvara inom stadens arbete med 
både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplaneringsprocessen. 

Ekologisk dimension 
Plan- och bygglagen syftar bland annat till att främja en långsiktig hållbar livsmiljö och 
nästintill alla miljöfrågor regleras genom hänvisning till miljöbalken. Att flytta 
ekologisk kompetens från Miljö- och konsumentnämnden till Kommunstyrelsen bör 
stärka de ekologiska hänsynen i samhällsplaneringsprocessen förutsatt att nämndens 
kompetens inom miljöskydd (inklusive bland annat förorenad mark, dagvatten, 
energi), miljövård, naturvård och miljöövervakning fortsatt tas tillvara inom stadens 
arbete med både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplanering. 

Ekonomisk dimension 
Att tidigt i planeringsprocessen fånga aktuella frågor kring miljö, natur och hälsa där 
Miljö- och konsumentnämnden längre fram ska vara delaktig vid bygglov, tillsyn 
under byggskedet eller tillsyn av verksamheterna efter byggskedet kan vara avgörande 
för undvika både förseningar, fördyringar för både verksamhetsutövarna och 
planansvariga, förbud för vissa verksamheter eller i värsta fall upphävda planer. 

För att vara en ledande miljökommun med en effektiv samhällsplaneringsprocess i en 
stad med många kommande stora byggprojekt måste stadens samlade kompetens 
inom ekologi/biologi och strandskydd stärkas med mer än de resurser som miljö- och 
konsumentnämnden idag förfogar över. 

Den samlade verksamheten kommer att tappa fart under en tid, när en avdelning så 
som Miljöstrategiska avdelningen delas med följdeffekten att flera medarbetare får 
förändrade uppdrag, förändrad avdelningstillhörighet, ny chef samt att nya 
samarbetsformer därefter behöver etableras mellan Samhällbyggnadsförvaltningen 
och Miljöförvaltningen. 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

Agneta Sander  
Förvaltningschef 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Bilagor 
Länkar till urval av tillsynsvägledningar eller handläggarstöd för 
miljötillsynshandläggare/miljöinspektörer, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande myndigheter, som har påverkan på och påverkas av 
samhällsplaneringsprocessen på olika sätt: 
 
Förorenade områden 

 Förorenade områden i fysisk planering och byggande - SGI 
 Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägledning 

(ebhportalen.se) 
 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och 

lovgivning, Länsstyrelserna 
 Stöd inför framtagande av detaljplan – viktiga kriterier inför upphandling av 

miljötekniska markundersökningar 
 Infoblad klimat_www.pdf (miljosamverkansydost.se) information till 

verksamhetsutövare i samband med Klimatanpassning i tillsynen. 
 
Flyktiga föreningar 

 Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning - SGI 
 Flyktiga föroreningar i undersökningar och utredningar - SGI 

 
Dagvatten 

 Tillsyn_av_dagvatten_–_handläggarstöd,_MSL_2014.pdf 
 
Energi- och klimat 

 Handläggarstöd vid energitillsyn.pdf (lansstyrelsen.se) 
 
Tillsyn vid byggande och rivning 

 220628_Information_om_bygg-_och_rivningsavfall_2022.pdf 
(miljosamverkansydost.se) 

 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 3920

Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 

      
      

Sida 
6(14) 

 

Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 

Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Förhandlings-/Informationsprotokoll - MBL 
 

 Lokal/central förhandling enligt MBL §§ 10, 11, 12, 13, 14, 38 
 

 Information enligt MBL §§ 19, 20 
 

Datum för förhandling/information 

2022-10-27 

Parter som omfattas av förhandlingen 

Borås Stad, de fackliga organisationerna i Centrala samverkansgruppen, 
Akavia och Naturvetarna 

Vad förhandlingen/informationen gäller 
 
Förhandling gällande omorganisationen samhällsbyggnadsprocessen 
 

 är bilaga 
 

 Arbetstagarparten instämmer i förslaget men anför synpunkter enligt bilaga 
 Arbetstagarparten säger nej till förslaget och anför avvikande skrivelse enligt bilaga.  

 
Vision lämnar in en separat skrivelse, bilaga, som även Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 
och Kommunal ställer sig bakom. I övrigt ställer de och Akavia sig eniga bakom lagt förslag. 
 
Naturvetarna är inte emot omorganisationen med det syfte som den har. Naturvetarna är oenig till hur den görs 
enligt det förslag som förvaltningarna lagt fram och lämnar avvikande synpunkter i bilaga. 
 
Förhandlingen avslutas:  idag,  när protokollet justeras 
Underskrift - Arbetsgivaren 
(datum, förvaltning, namnteckning) 
 
2022-10-27 
 
 
 
Svante Stomberg 
 
 
 

Underskrift – Arbetstagarparten 
(datum, organisation, namnteckning) 
 

2022-10-27 
 
 
                  
Vision Lärarförbundet Kommunal 
 
 
                  
Lärarnas Riksförbund Vårdförbundet Akavia 
 
 
      
Naturvetarna 

Blanketten upprättas i två exemplar av arbetsgivaren, båda exemplaren undertecknas och sändes till arbets-
tagarparten. Arbetstagarparten undertecknar båda exemplaren, behåller kopian och sänder originalet till arbetsgivaren. 
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Agneta Simring Larsson

Från: Kristina Sköld
Skickat: den 27 oktober 2022 10:10
Till: Agneta Simring Larsson
Ämne: VB: Skrivning till MBL

 
 
Vision ser en risk med att personer med erfarenhet inte kommer att vilja stanna i Borås Stad då vissa uppdrag inte 

kommer se likadana ut. 

Vision vill att arbetsgivaren under en längre tid tillsammans med skyddsombud följer upp och har en kontinuerlig 
dialog då vi ser höga risker under punkter kring den psykosociala arbetsmiljön på riskbedömningarna. 
 
Vision vill också delta i de kommande stegen i processen med lokaler och samarbete som blir en följd av den 
organisatoriska förändringen. Vi ser en ökad risk för att man tappar tid och att enheter splittras pga förändringen 
men också placeringen/flytt av personal upplevs kommer bli försämring för personalens tid samt arbetsflöden. 
 
När Samhällsbyggnadsförvaltningen växer, krävs det också resurser för att stödfunktioner ska fungera då det ställs 
stora krav på dessa när det blir mer personal, därav vill vi att det också följs upp och att medel tillförs så att man kan 
tillgodose den ökade arbetsmängden för stödfunktionerna på förvaltningen” 
 
Vision kommer att ställa sig enig till AG. 
 
 
Hälsningar Malin Särén  
Ordförande 
------------------------------------------- 
Vision Boråsavdelningen 
Besöksadress: Fabriksgatan 11 
E-post: visionborasavdelningen@fv.vision.se 
 
 

 
Du kan alltid nå Vision på: 
Vision Direkt: 0771 44 00 00 (kl 8-20) 
Chef Direkt: 0771 360 600 (kl 9-17) 
Visions hemsida 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Vidare deltar inte Stefan Lindborg (V) i beslutet. 

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

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 
motioner. 

 

Beslutsunderlag 
1. Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner t.o.m. maj 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 167
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner

2022-11-21 Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Vidare deltar inte Stefan Lindborg (V) i beslutet. 

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

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 
motioner. 

 

Beslutsunderlag 
1. Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner t.o.m. maj 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21:

KC5: Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande motioner

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut angående detta ärende. Vi vill diskutera den nya 
föreslagna praxisen om att avskriva motioner äldre än ett år i vår kommunfullmäktigegrupp innan vi 
bestämmer vårt ställningstagande.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2012-05-10 § 67
2019-00112 1.1.1.1
PF Po1 L-O.D

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2014-09-25 § 117
2021-00086 1.1.1.1
SP Po5 C.T

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2015-10 15 § 156
2022-00511 1.1.1.1
Dnr 059
E Po1 C.A

Motion av Ida Legnemark (V),Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad –
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark. Se 
2015/KS0693

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2016-10-20 § 254
2016/KS0691 400
SP Po5 M.L

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2018-01-18 § 2
2018-00090 1.1.1.1
KU Po1 J.O

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd.

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2018-04-12 § 63
2018-00302 1.1.1.1
E Po1 J.A

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) 
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer 
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp.

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2018-11-22 § 176
2018-00713 1.1.1.1
N Po1 J.W

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens.

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2019-02-21 § 15
2019-00229 1.1.1.1
SP Po4 C.T

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2019-08-22 § 160
2019-00716 1.1.1.1
SP Po5 S.M.A

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar.

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2019-08-22 § 160
2019-00717 1.1.1.1
SP Po5 M.M

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare!

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF2019-09-26 § 190
2019-00834 1.1.1.1
KC Po1 L.M.S

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen.

Motionen avskrivs från vidare hantering.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2019-11-20 § 253
2019-01000 1.1.1.1
M Po4 E.E

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2019-12-19 § 275
2019-01092 1.1.1.1
CKS Po1 P.E

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2019-12-19 § 275
2019-01099 1.1.1.1
KU Po 4 P.L

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21

KF 2020-02-19 § 13
2020-00194 1.1.1.1
KC Po1 S.B

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2020-02-19 § 13
2020-00200 1.1.1.1
E Po1 J.R

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2020-06-17 § 76
2020-00481 1.1.1.1
N Po1 J.W

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2020-06-17 § 76
2020-00526 1.1.1.1
CKS Po1 P.E

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2020-09-24 § 108
2020-00717 1.1.1.1
M Po4 L.M

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2020-02-25 § 26
2021-00237 1.1.1.1
E Po1 J.R

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre.

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-03-18 § 53
2021-00292 1.1.1.1
PF Po1 H.S

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21

KF 2021-03-18 § 53
2021-00296 1.1.1.1
N Po1 J.W

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-04-29 § 75
2021-00415 1.1.1.1
PF Po1 L.W

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-08-26 § 132
2021-00654 1.1.1.1
KU Po2 I.E

Motion av Anna Christensen (M): Allas 
rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-
bostäder

Motionen avskrivs från vidare hantering.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2021-08-26 § 132
2021-00655 1.1.1.1
M Po4 M.S

Motion av Anna Christensen (M): Tillgäng-
liga badplatser för blåljuspersonal

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-08-26 § 132
2021-00656 1.1.1.1
M Po4 L.M

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD) 
och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-08-26 § 132
2021-00658 1.1.1.1
E Po1 S.B

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Olle Engström (SD): 
Stärk våra bostadsbolag och bryt bostads-
segregationen!

Motionen avskrivs från vidare hantering.

KF 2021-12-09 § 200
2021-00926 1.1.1.1
E Po1 F.N

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer.

Under beredning.

KF 2022-02-23 § 16
2022-00208 1.1.1.1
Ki Po5 R.L

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö

Under beredning.

KF 2022-02-24 § 16
2022-00216 1.1.1.1
CKS Po 1 P.E

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella

Under beredning.

KF 2022-03-24 § 35
2022-00304 1.1.1.1
KU Po 3

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen

Under beredning.

KF 2022-03-24 § 35
2022-00310 1.1.1.1
SP Po 5 M.L

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen

Under beredning.

KF 2022-04-28 § 58
2022-00329 1.1.1.1
KC Po1 M.I

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid

Under beredning.

KF 2022-04-28 § 58
2022-00401 1.1.1.1
SP Po 4 K.G

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked

Under beredning.

KF 2022-04-28 § 58
2022-00402 1.1.1.1
E Po 1 R.K

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt.

Under beredning.

KF 2022-04-28 § 58
2022-00403 1.1.1.1
KU Po 2 M.H

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet

Under beredning.

KF 2022-05-12 § 77 
2022-00445 1.1.1.1
SP Po5 P.K.R

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M): Energieffektivisera 
Borås

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2022-06-22 § 101
2022-00559 1.1.1.1
SP Po5 P.K.R

Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett 
klimatramverk

Under beredning.

KF 2022-06-22 § 101
2022-00560 1.1.1.1
SP Po 4  M.M

Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsod-
lingar är mötesplatser

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00561 1.1.1.1
SP Po5 S.M.A

Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk 
minskar klimatutsläppen

Under beredning.

KF 2022-06-22 § 101
2022-00564 1.1.1.1
KC Po1 S.B

Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-
skiva i centrum

Under beredning.

KF 2022-06-22 § 101
2022-00571 1.1.1.
E Po3 R.K

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle 
Engström (SD): Minnesmärke för Borås 
Djurpark

Under beredning.

KF 2022-06-21 § 101
2022-00572 1.1.1.1
KU Po2 M.J

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Undanta delar av 
Borås från EBO

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00573 1.1.1.1
Ki Po 5 E.A

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): 
Avsluta medlemskap i FairTrade

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00574 1.1.1.1
KC Po1 C.M

Motion av Leif Häggblom (SD): En hand-
bok för förtroendevalda

Under beredning.

KF 2022-06-22 § 101
2022-00575 1.1.1.1
E Po3 J.R

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Hedra sverigefinnarna 
i Borås

Under beredning.

KF 2022-06-22 § 101
2022-00576 1.1.1.1
KU Po3 I.E

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): En moderniserad mo-
dersmålsundervisning

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00577 1.1.1.1
CKS P.E Po1

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 
Narkotikahundar

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00578 1.1.1.1
E Po1 S.B

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2022-06-22 § 101
2022-00579 1.1.1.1
SP Po4 K.G

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Strategi för rutnätssta-
den Borås

Under beredning

KF 2022-06-22 § 101
2022-00580 1.1.1.1
E Po1 J.R

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) Återvandring

Under beredning.

KF 2022-09-29 § 163
2022-00736 1.1.1.1
E Po5 R.K

Motion av Paul-André Safko (M): Håll koll 
och boka/avboka persontransporter

Under beredning.

KF 2022-09-29 § 163
2022-00737 1.1.1.1
SP Po4. K.A

Motion av Paul-André Safko (M): Shared 
Streets konceptet

Under beredning.

KF 2022-09-29 § 163
2022-00738 1.1.1.1
KU Po5 J.O

Motion av Paul-André Safko (M): Hante-
ring av synpunkter och felanmälan

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2017-04-27 § 65
2017/KS0384 269
M Po5 E.E

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) -
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)?

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering.

KF 2021-10-28 § 174
2021-00841 1.1.1.1
KI Po 1 R.L

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering.

KF 2022-06-22 § 103
2022-00558 1.1.1.1
KiIPo2 R.L

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Kvaliteten i 
upphandlade LSS-bostäder
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

§ 14 kompletteras med följande lydelse: 
Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställde 2022-04-28  § 73 bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026. § 14 förändrades så att även 
arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, samtliga revisorer äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utan är istället kopplade 
till ett årsarvode enligt bilaga A. Då revisorerna inte har samma mandatperiod 
som övriga nämnder behöver reglerna revideras innan årsskiftet 22/23. 

Arvodesdelegationen föreslår där av Kommunfullmäktige besluta att § 14 
kompletteras med fölande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 

Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
(ren) 
 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2012-2026 
(spårbar)  
 
3. Arvodesdelegationens skrivelse, Revidering av bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Nr 168
Bestämmelser om ersättningar till kommunens  
förtroendevalda 2022-2026

2022-11-21 Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

§ 14 kompletteras med följande lydelse: 
Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställde 2022-04-28  § 73 bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026. § 14 förändrades så att även 
arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, samtliga revisorer äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utan är istället kopplade 
till ett årsarvode enligt bilaga A. Då revisorerna inte har samma mandatperiod 
som övriga nämnder behöver reglerna revideras innan årsskiftet 22/23. 

Arvodesdelegationen föreslår där av Kommunfullmäktige besluta att § 14 
kompletteras med fölande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 

Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
(ren) 
 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2012-2026 
(spårbar)  
 
3. Arvodesdelegationens skrivelse, Revidering av bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Löneservice 
2. Stadsrevisionen 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 
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BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-04-28  § 73, reviderad 2022-xx-xx

Gäller från och med: 2023-01-01

Inledande bestämmelser

§ 1 Inledande bestämmelser

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd.

Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt.

Förlorad arbetsinkomst

§ 2 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 
är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.  

Begränsningar  
Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 
av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 
man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet. 
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Tjänstepensionsavsättning
Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har 

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 
tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst. 

Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 
för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 
kontant.

Semesterförmån
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se-
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kompletterande regler 
Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.  

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.

Anställda 
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande. 

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 
framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.
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Egenföretagare 
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 
40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.  

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 
uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 
försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 
uppdrag under pågående sjukskrivning.

Djurhållande lantbrukare
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag.

Heltidsmått
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 
den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.

Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 
antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.

Exempel:
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande
3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget.
Total sysselsättningsgrad 31,5 %

Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.  

Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 
% för varje uppdrag.

Tillämpningsanvisning till § 2: 
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 
sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 
ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 
löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 
är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 
kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 
enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 
egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 
beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 
t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 
uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 
ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen.

Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8:
Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 
hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 
timme per ajournering.
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Årsarvode

§ 3 Årsarvode

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder. 

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 
under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 
utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

§ 5 Kommunalråd

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.  

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 
bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 
ledighet för värnpliktstjänstgöring m m. 

Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 
heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 
försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 
försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 
enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 
hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 
inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-
01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL).

§ 6 Pensionsförmåner

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 
inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.  
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden

§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres. 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 
utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 
tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 
som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.

Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga. 

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 
sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.

§ 8 Rätt till förrättningsarvode
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för: 
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför 
b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser 
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart 
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör 
e) överläggning med icke kommunalt organ 
f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet 
g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande 
h) beslut i delegationsärenden

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).  

Årsarvoderade
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b). 

Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas.



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 3982

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning. 

§ 9 Partigruppsammanträden

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ. 

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 
betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. 

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden. 

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 
och närvaro till sekreteraren i respektive organ. 

§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:

för varje påbörjad halvtimma 0,0031 GN 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp.
förrättningstiden.

Ersättare
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej -
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.

§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande: 

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
Ett undantag från denna regel anges i punkt 4. 
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 
ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-
/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 
resekostnadsersättning från annan plats.

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas.

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 
egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 
förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 
kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km.

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 
kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil. 

Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt.

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro-
endevalde är folkbokförd. 

Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde. 

Barntillsyn

§ 12 Barntillsyn

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 
motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall. 
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Särskilda kostnader

§ 13 Ersättning funktionsnedsättning

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande. 

Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande. 

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 
kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen
haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ.

Särskilda arvoden

§ 14 Särskilda arvoden

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga). 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F.

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN.

Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna
Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 
kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A.

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode till avgående 
revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande med 50%.
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Allmänna bestämmelser

§ 15
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom. 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 
förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 
angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet.

§ 16 Tolkning och tillämpning

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 
under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen. 

§ 17 Grundnivå

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor. 

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023
skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar. 
För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 
2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 
jämförelseår. 
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Bilaga A 

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 
som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 
motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %. 

Arvodesgrupp A 3,5 GN 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

Arvodesgrupp AB 2,0 GN 
Förskolenämnden 

Arvodesgrupp B 1.8 GN 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Arvodesgrupp C 1,7 GN 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Borås Energi och Miljö AB 

Arvodesgrupp CD 1,5 GN 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 

Arvodesgrupp D 1,2 GN 
Miljö- och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

 B 3987

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Arvodesgrupp E 0,9 GN 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning). 
Borås Djurpark AB  
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB
Borås Stadshus AB

Arvodesgrupp F 0,6 GN  
Borås kommuns parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB 

Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna
Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN
Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN
Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN
Förtroendevald revisor 0,5 GN
Lekmannarevisor
Arvodesgrupp C 0,08 GN
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp CD 0,075 GN
AB Bostäder i Borås
Arvodesgrupp D 0,07 GN
Industribyggnader i Borås AB ink
Arvodesgrupp E 0,065 GN
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
BoråsBorås TME AB
Borås Stadshus AB
Arvodesgrupp F 0,06 GN
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Akademiplatsen AB
Inkubatorn i Borås AB
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A. 

Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad. De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån.

Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 
angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6
§§. 

Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 
eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5
GN/år, i Kommunfullmäktige. 

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 
samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej. 

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka
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Bilaga B 

Intressentsammansatta organ
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ. 

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 
reseersättning. 

Organ Ersättning utgår till Ersättning utgår inte till 

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare
och arbetstagare

Företrädare för skola och ar-
betsförmedling

Kommunala funktionshinderråd Samtliga -

Kommunala pensionärsråd Samtliga -

Styrgrupp för Götalandsbanan - -

Trafiksäkerhetsråd 

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet. 

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Fairtrade City Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Medel för lokal utveckling Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Strategiska IT frågor Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Klimatråd Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Beredningen för 
medborgarinflytande Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 3990

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Bilaga C 

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ  
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 
för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1. 

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode. 

Organ 

Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode 

Ersättning betalas av 

Kommunen Organet 

Stiftelsen Bostäder för blinda Ordförande Nej Ja

Stiftelsen L L Frimans donation ordförande kassör revisor Nej Ja

Lygnerns vattenvårdsförbund - Ja Nej

Ätrans vattenvårdsförbund - Ja Nej

Viskans vattenvårdsförbund - Ja Nej

Borås Orkesterförening - Ja Nej

Föreningen Europakorridoren - Ja Nej
Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja Nej
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka - Nej Ja
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid - Nej Ja

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja Nej

Tolkförmedlingen Väst - Nej Ja

Säveåns vattenråd - Ja Nej

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja Nej
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-04-28  § 73, reviderad 2022-xx-xx

Gäller från och med: 2023-01-01

Inledande bestämmelser

§ 1 Inledande bestämmelser

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd.

Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt.

Förlorad arbetsinkomst

§ 2 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 
är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.  

Begränsningar  
Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 
av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 
man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet. 
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Tjänstepensionsavsättning
Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har 

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 
tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst. 

Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 
för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 
kontant.

Semesterförmån
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se-
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kompletterande regler 
Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.  

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.

Anställda 
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande. 

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 
framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.
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Egenföretagare 
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 
40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.  

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 
uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 
försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 
uppdrag under pågående sjukskrivning.

Djurhållande lantbrukare
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag.

Heltidsmått
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 
den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.

Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 
antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.

Exempel:
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande
3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget.
Total sysselsättningsgrad 31,5 %

Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.  

Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 
% för varje uppdrag.

Tillämpningsanvisning till § 2: 
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 
sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 
ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 
löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 
är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 
kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 
enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 
egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 
beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 
t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 
uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 
ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen.

Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8:
Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 
hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 
timme per ajournering.
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Årsarvode

§ 3 Årsarvode

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder. 

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 
under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 
utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

§ 5 Kommunalråd

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.  

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 
bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 
ledighet för värnpliktstjänstgöring m m. 

Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 
heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 
försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 
försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 
enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 
hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 
inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-
01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL).

§ 6 Pensionsförmåner

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 
inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.  
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden

§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres. 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 
utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 
tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 
som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.

Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga. 

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 
sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.

§ 8 Rätt till förrättningsarvode
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för: 
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför 
b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser 
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart 
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör 
e) överläggning med icke kommunalt organ 
f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet 
g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande 
h) beslut i delegationsärenden

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).  

Årsarvoderade
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b). 

Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas.
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Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning. 

§ 9 Partigruppsammanträden

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ. 

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 
betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. 

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden. 

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 
och närvaro till sekreteraren i respektive organ. 

§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:

för varje påbörjad halvtimma 0,0031 GN 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp.
förrättningstiden.

Ersättare
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej -
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.

§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande: 

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
Ett undantag från denna regel anges i punkt 4. 
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 
ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-
/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 
resekostnadsersättning från annan plats.

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas.

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 
egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 
förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 
kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km.

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 
kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil. 

Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt.

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro-
endevalde är folkbokförd. 

Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde. 

Barntillsyn

§ 12 Barntillsyn

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 
motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall. 
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Särskilda kostnader

§ 13 Ersättning funktionsnedsättning

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande. 

Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande. 

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 
kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen
haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ.

Särskilda arvoden

§ 14 Särskilda arvoden

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga). 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F.

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN.

Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna
Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 
kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A.

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode till avgående 
revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande med 50%.
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Allmänna bestämmelser

§ 15
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom. 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 
förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 
angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet.

§ 16 Tolkning och tillämpning

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 
under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen. 

§ 17 Grundnivå

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor. 

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023
skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar. 
För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 
2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 
jämförelseår. 
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Bilaga A 

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 
som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 
motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %. 

Arvodesgrupp A 3,5 GN 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

Arvodesgrupp AB 2,0 GN 
Förskolenämnden 

Arvodesgrupp B 1.8 GN 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Arvodesgrupp C 1,7 GN 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Borås Energi och Miljö AB 

Arvodesgrupp CD 1,5 GN 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 

Arvodesgrupp D 1,2 GN 
Miljö- och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 
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Arvodesgrupp E 0,9 GN 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning). 
Borås Djurpark AB  
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB
Borås Stadshus AB

Arvodesgrupp F 0,6 GN  
Borås kommuns parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB 

Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna
Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN
Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN
Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN
Förtroendevald revisor 0,5 GN
Lekmannarevisor
Arvodesgrupp C 0,08 GN
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp CD 0,075 GN
AB Bostäder i Borås
Arvodesgrupp D 0,07 GN
Industribyggnader i Borås AB ink
Arvodesgrupp E 0,065 GN
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
BoråsBorås TME AB
Borås Stadshus AB
Arvodesgrupp F 0,06 GN
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Akademiplatsen AB
Inkubatorn i Borås AB
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A. 

Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad. De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån.

Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 
angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6
§§. 

Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 
eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5
GN/år, i Kommunfullmäktige. 

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 
samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej. 

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka
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Bilaga B 

Intressentsammansatta organ
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ. 

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 
reseersättning. 

Organ Ersättning utgår till Ersättning utgår inte till 

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare
och arbetstagare

Företrädare för skola och ar-
betsförmedling

Kommunala funktionshinderråd Samtliga -

Kommunala pensionärsråd Samtliga -

Styrgrupp för Götalandsbanan - -

Trafiksäkerhetsråd 

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet. 

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Fairtrade City Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Medel för lokal utveckling Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Strategiska IT frågor Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Klimatråd Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Beredningen för 
medborgarinflytande Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.
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Bilaga C 

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ  
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 
för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1. 

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode. 

Organ 

Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode 

Ersättning betalas av 

Kommunen Organet 

Stiftelsen Bostäder för blinda Ordförande Nej Ja

Stiftelsen L L Frimans donation ordförande kassör revisor Nej Ja

Lygnerns vattenvårdsförbund - Ja Nej

Ätrans vattenvårdsförbund - Ja Nej

Viskans vattenvårdsförbund - Ja Nej

Borås Orkesterförening - Ja Nej

Föreningen Europakorridoren - Ja Nej
Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja Nej
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka - Nej Ja
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid - Nej Ja

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja Nej

Tolkförmedlingen Väst - Nej Ja

Säveåns vattenråd - Ja Nej

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja Nej
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Kommunfullmäktige 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-14 

Instans 
Arvodesdelegationen 
 

  

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
§ 14 kompletteras med fölande lydelse: 
Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 
 
Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställde 2022-04-28  § 73 bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026. § 14 förändrades så att även 
arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, samtliga revisorer äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utan är istället kopplade 
till ett årsarvode enligt bilaga A. Då revisorerna inte har samma mandatperiod 
som övriga nämnder behöver reglerna revideras innan årsskiftet 22/23. 
 
Arvodesdelegationen föreslår där av Kommunfullmäktige besluta att § 14 
kompletteras med fölande lydelse: 
Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 
slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 
till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 
med 50%. 
 
Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026 (ren) 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2012-2026 (spårbar) 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 

 
Per-Olof Höög (S) 
Arvodesdelegationen  Carl Morberg 
   Kommunsekreterare 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00809 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, 
kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen säljer 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 11 300 000 kronor till 
BRA Framtid 17 AB. 

Ärendet i sin helhet 
Ett köpeavtal har upprättats med BRA Framtid 17 AB, om försäljning av 25 
000 m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen. 
Marken säljs grovplanerad och köpeskillingen är 11 300 000 kronor. 

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2023-07-31 påbörjar byggnation på 
området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för Eton Systems AB:s 
verksamhet.  

Avtalet innefattar, förutom överlåtelsen, även en option om möjlighet för 
köparen att förvärva ytterligare mark av kommunen. Optionen avser mark 
direkt norr om det område som detta köpeavtal avser.  

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta 
3. Letter of intent 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. fredrik@travelmate.se 
2. jonas.haggson@brabygg.se 
3. magnus.andersson@brabygg.se 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00809 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, 
kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen säljer 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 11 300 000 kronor till 
BRA Framtid 17 AB. 

Ärendet i sin helhet 
Ett köpeavtal har upprättats med BRA Framtid 17 AB, om försäljning av 25 
000 m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen. 
Marken säljs grovplanerad och köpeskillingen är 11 300 000 kronor. 

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2023-07-31 påbörjar byggnation på 
området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för Eton Systems AB:s 
verksamhet.  

Avtalet innefattar, förutom överlåtelsen, även en option om möjlighet för 
köparen att förvärva ytterligare mark av kommunen. Optionen avser mark 
direkt norr om det område som detta köpeavtal avser.  

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta 
3. Letter of intent 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. fredrik@travelmate.se 
2. jonas.haggson@brabygg.se 
3. magnus.andersson@brabygg.se 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 

Nr 169
Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kvarte-
ret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen

2022-11-21 Dnr KS 2022-00809 3.1.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00844 3.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förvärv av fastigheten Kilsund 4 vid 
Evedalsgatan/Norrby Långgata på Landala 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen köper fastigheten Kilsund 4 för 22 000 000 kronor enligt upprättat 
köpeavtal. 

Ärendet i sin helhet 
Fastigheten Kilsund 4 är beläget i kvarteret Landala i hörnet 
Evedalsgatan/Norrby Långgata alldeles intill riksväg 42. Fastigheten är idag 
obebyggd, men inom fastigheten har det historiskt funnits textilverksamhet 
sedan slutet av 1800-talet. Under senare år fanns butiker, restaurang, lekland 
m.m. innan en omfattande brand skede 2019. Idag är samtliga byggnader rivna 
och en ny ishall planeras att uppföras inom fastigheten. Ishallen kommer att 
uppföras och förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Tomten uppgår till 10 873 m² och utgörs till största delen av en grusad plan yta 
som tidigare var bebyggd.  

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva fastigheten Kilsund 4 till en 
köpeskilling om 22 000 000 kronor. Tillträde och betalning sker 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal, 2022-11-14 
2. Bilaga 1, 2022-11-14 
3. Bilaga 2, 2022-11-14 
4. Översiktskarta, 2022-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsförvaltningen, LN.diarium@boras.se 
 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 
   Elisabeth Eickhoff 
   Mark- och exploateringschef 
 

Nr 170
Förvärv av fastigheten Kilsund 4 vid Evedalsgatan/
Norrby Långgata på Landala

2022-11-21 Dnr KS 2022-00844 3.1.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad 
kommunen och Ås Härads Kilsund AB, 556388-2884, Box 1136, 501 11 BORÅS, nedan kallad 
bolaget. 

 

KÖPEAVTAL 

 

1. Överlåtelseförklaring 
Bolaget överlåter genom försäljning till kommunen fastigheten Borås Kilsund 4, se bilaga 1. 
Fastigheten överlåtes fri från samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga 
eventuella skuldförbindelser. 
 

2. Köpeskilling 
Köpeskillingen är tjugotvåmiljoner (22 000 000) kronor. 
 

3. Tillträde 
Fastigheten köps, under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 15 
nedan, med tillträde 2022-12-31 eller tidigare datum enligt överenskommelse. Äganderätten 
till fastigheten övergår på kommunen först på tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän 
köpebrev har utfärdats. 
 

4. Betalning 
Köpeskillingen ska betalas kontant senast på tillträdesdagen den 2022-12-31. Köpeskillingen 
ska insättas på bolagets konto i Sparbanken Sjuhärad: 8032-5, 4 044 418-4. 
 

5. Inteckningar 
Bolaget garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är intecknat till högre belopp än vad som 
framgår av fastighetsregistret, se bilaga 2. Bolaget skall lösa eventuella lån och pantbrev skall 
överlämnas till kommunen på tillträdesdagen. I övrigt garanterar bolaget att inte andra 
gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar fastigheten än de som finns redovisade i 
fastighetsregistret. 
 
Om pantbrev saknas vid förvärvet har kommunen rätt att hålla inne ett belopp som 
motsvarar inteckningen. Bolaget bekostar och ombesörjer dödning av pantbrev. 
 

6. Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Såsom lagfaren ägare till fastigheten den 1 januari 2023 har kommunen betalningsskyldighet 
för fastighetsavgiften/fastighetsskatten. 
 

7. Övriga utgifter för fastigheten 
Bolaget skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga övriga kostnader för 
fastigheten. Övriga utgifter för fastigheten för tiden efter tillträdesdagen betalas av 
kommunen. 
 

8. Försäkringar 
Bolaget förbinder sig att hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen. 
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9. Faran för fastigheten 

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar 
bolaget för skadan eller försämringen om den beror på bolagets vanvård, på att bolaget 
orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda 
över. Kommunen får dock räkna med normal förslitning. Faran ligger på kommunen, om 
fastigheten ej tillträtts på grund av dröjsmål. 
 

10. Lagfart och fastighetsbildning 
Kostnad för lagfart och eventuell fastighetsbildning betalas av kommunen. 
 

11. Lånekostnader 
Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som belastar 
fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen 
av bolagets lån betalas av bolaget. 
 

12. Överlämning av handlingar 
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med villkoren i detta kontrakt skall bolaget till 
kommunen, för kommunens undertecknande, överlämna kvitterat köpebrev avseende 
fastigheten samt för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. 
 

13. Fastigheternas skick 
På tillträdesdagen skall det aktuella området vara städat och avröjt från all lös egendom 
tillhörande bolaget. Lös egendom som inte är bortforslad på tillträdesdagen tillfaller 
kommunen. 
 
Bolaget förbinder sig att från och med kontraktsdagen ej företaga eller underlåta något som 
kan minska fastighetens värde. 
 
Fastigheten överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för bolagets undertecknande av 
detta avtal. Kommunen godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav 
på bolaget på grund av fel och brister på fastigheten. 
 
Bolaget frånsäger sig allt ansvar för fastighetens mark- och grundförhållanden. Det åligger 
kommunen att vidta och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella 
åtgärder. 
 

14. Kommunens skyldighet 
Från och med tillträdesdagen övertar kommunen bolagets skyldighet enligt alla för 
fastighetens behöriga skötsel träffade avtal, vilka kommunen tagit del av, såsom rörande 
renhållning, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att 
upphöra nämnda dag. 
 

15. Giltighet 
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkännes av Kommunfullmäktige i Borås Stad 
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta 
villkor inte uppfyllts, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och bolaget tagit var sitt. 
 
 
Borås 2022-   Borås 2022- 
 
Borås Stad   Ås Härad Kilsund AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ulf Olsson   Johan Strömberg 
Kommunstyrelsens ordförande  VD 
 
 
 
_________________________ 
Elisabeth Eickhoff 
Markchef 
 
 
 
 
Kommunens namnteckning bevittnas Bolagets namnteckning bevittnas 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
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�8 6�>7DD W@:X8=Y@=@Z:AHZ ]XC
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6�8[8AH�8�Z=:C�8�@B�C�8

*9Y�8XHA�HY�H@A8H�8�A7Y=:@=@Z:�@B�C�8��>>�8�$�:>?C

]@A8H�8�A7Y=:@=@Z:�@B�C�8�:7J�D9Y�8XH:

/�0�����122��)���

3HM�8=@Z:�@B�C 3HM�8=@Z:98

4+zlm|�mlr|l�,������}zn�cà�_g�achbe
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00728 2.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av P-märkning i förvaltningsprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag gällande avveckling av P-
märkning i förvaltningsprocessen. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-09-20 att översända förslag gällande 
avveckling av P-märkning i förvaltningsprocessen till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 1997-11-27 godkänna inriktningen på åtgärder 
för att på sikt skapa sunda skolor och daghem. Det hade tidigare ställts krav att  
Lokalförsörjningsnämnden skulle utveckla kunskaper om så kallade sunda hus. 
För att uppfylla dessa krav började Lokalförsörjningskontoret ett 
projektsamarbete tillsammans med Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut 
(SP), (numera RISE), och Högskolan i Borås. Projektsamarbetet ledde till 
”Regler för P-märkning av skolor och daghem avseende innemiljö” och 
”Funktionskrav för innemiljö i P-märkta skolor och daghem”. Syftet var att 
tillämpa regler för P-märkning succesivt med nya byggprojekt för att bygga och 
förvalta sunda hus. Lokalförsörjningsförvaltningen har sedan enligt beslut, 
fortsatt att arbeta med P-märkning i både nybyggnationer och fastighets-
förvaltning. 30 fastigheter förvaltas enligt standard för P-märkning. 

Anledningar för att avsluta arbetet med P-märkning i Förvaltningsprocessen: 
Lokalförsörjningsnämnden anser att mycket resurser läggs på 
fastigheter/verksamheter som fungerar bra och att istället alla fastighetsobjekt 
ska behandlas lika och att resurserna ska läggas där de behövs. Kostnaden till 
Rise uppgår till ca 100 tkr. Till detta kommer nedlagd tid för såväl 
Lokalförsörjningsförvaltningen som verksamheterna. Fastighetsförvaltare gör 
underhållsplaner för samtliga fastigheter både på kort och på lång sikt, och 
dessa omfattar även inomhusmiljön. De avvikelser som kommer upp vid 
revisionerna är ofta sådant som kan hanteras genom felanmälan via 3900. 
Frågor som relaterar till inomhusmiljö tas även upp i den skyddsrond som ska 
utföras en gång per år i verksamheterna. Engagemanget upplevs dessutom lågt i 
verksamheterna, till exempel låg svarsfrekvens på utskickade enkäter. 

Nr 171
Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen

2022-11-07 Dnr KS 2022-00728 2.6.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut att avveckla P-märkning i 
förvaltningsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00283 1.1.3.0 
 

  

 

Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat förslag gällande avveckling av 
P-märkning i förvaltningsprocessen och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut.  
 

Ärendet i sin helhet 
I Kommunstyrelsens budget för 1996 och 1997 har det i kommentarerna ställts 
krav på att Lokalförsörjningsnämnden ska utveckla kunskaper om så kallade 
sunda hus. För att uppfylla dessa krav började Lokalförsörjningskontoret ett 
projektsamarbete tillsammans med Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut 
(SP), (numera RISE), och Högskolan i Borås.                                                             
Projektsamarbetet ledde till ”Regler för P-märkning av skolor och daghem 
avseende innemiljö” och ”Funktionskrav för innemiljö i P-märkta skolor och 
daghem”. Syftet var att tillämpa regler för P-märkning succesivt med nya 
byggprojekt för att bygga och förvalta sunda hus. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har sedan enligt beslut, fortsatt att arbeta med 
P-märkning i både nybyggnationer och i fastighetsförvaltning. Det innebär bl.a. 

 En ny utgåva för standard för P-märkning infördes 2022-03-20 av 
RISE, denna standard benämns SPCR 114 Certifieringsregel för P-
märkning avseende inomhusmiljö. 

 Samtliga större nybyggnationer upphandlas av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning med krav för att 
byggherre ska följa krav för P-märkning. 

 30 fastigheter förvaltas enligt standard för P-märkning av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Förvaltningsavdelning. För dessa 30 
fastigheter ska enligt standard för P-märkning utföras: 

o Intern kontrollrond en gång per år 
o Extern kontrollrond (på plats), från RISE, en gång per 5 år 
o Granskning av verksamhetssystem, från RISE, en gång per år 
o Enkät, minst var 5:e år 
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Anledningar för att avsluta arbetet med P-märkning i 
Förvaltningsprocessen: 

 

• Mycket resurser läggs, genom P-märkning, på fastigheter/verksamheter 
som fungerar bra. Drift- och Förvaltningsavdelningen anser att alla 
fastighetsobjekt ska behandlas lika och att resurserna ska läggas där de 
behövs. 

• Kostnaden till Rise uppgår till ca 100 tkr. Till detta kommer nedlagd tid 
för såväl LFF som verksamheterna. 

• Fastighetsförvaltare gör underhållsplaner för samtliga fastigheter både 
på kort och lång sikt, dessa omfattar även inomhusmiljön. 

• De avvikelser som kommer upp vid revisionerna är ofta sådant som kan 
hanteras genom felanmälan via 3900.    

• Frågor som relaterar till inomhusmiljö tas även upp i den skyddsrond 
som ska utföras en gång per år i verksamheterna. Fastighetsförvaltare 
får dokumentation från skyddsronderna och de deltar även för det 
mesta på verksamheternas skyddsronder. 

• Engagemanget för P-märkning är lågt i verksamheterna, detta märks 
framförallt i låg svarsfrekvens på de enkäter som har skickats ut. 

 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr LFN 2022-002831.1.3.0 

Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat förslag gällande avveckling av 
P-märkning i förvaltningsprocessen och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunstyrelsens budget för 1996 och 1997 har det i kommentarerna ställts 
krav på att Lokalförsörjningsnämnden ska utveckla kunskaper om så kallade 
sunda hus. För att uppfylla dessa krav började Lokalförsörjningskontoret ett 
projektsamarbete tillsammans med Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut 
(SP), (numera RISE), och Högskolan i Borås.                                                             
Projektsamarbetet ledde till ”Regler för P-märkning av skolor och daghem 
avseende innemiljö” och ”Funktionskrav för innemiljö i P-märkta skolor och 
daghem”. Syftet var att tillämpa regler för P-märkning succesivt med nya 
byggprojekt för att bygga och förvalta sunda hus. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har sedan enligt beslut, fortsatt att arbeta med 
P-märkning i både nybyggnationer och i fastighetsförvaltning. Det innebär bl.a. 

En ny utgåva för standard för P-märkning infördes 2022-03-20 av RISE, denna 
standard benämns SPCR 114 Certifieringsregel för P-märkning avseende 
inomhusmiljö. 

Samtliga större nybyggnationer upphandlas av Lokalförsörjningsförvaltningens 
Byggavdelning med krav för att byggherre ska följa krav för P-märkning. 

30 fastigheter förvaltas enligt standard för P-märkning av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Förvaltningsavdelning. För dessa 30 fastigheter 
ska enligt standard för P-märkning utföras: 

Intern kontrollrond en gång per år 

Extern kontrollrond (på plats), från RISE, en gång per 5 år 

Granskning av verksamhetssystem, från RISE, en gång per år 

Enkät, minst var 5:e år 

 

 

 

 

Anledningar för att avsluta arbetet med P-märkning i Förvaltningsprocessen: 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Mycket resurser läggs, genom P-märkning, på fastigheter/verksamheter som 
fungerar bra. Drift- och Förvaltningsavdelningen anser att alla fastighetsobjekt 
ska behandlas lika och att resurserna ska läggas där de behövs. 

Kostnaden till Rise uppgår till ca 100 tkr. Till detta kommer nedlagd tid för 
såväl LFF som verksamheterna. 

Fastighetsförvaltare gör underhållsplaner för samtliga fastigheter både på kort 
och lång sikt, dessa omfattar även inomhusmiljön. 

De avvikelser som kommer upp vid revisionerna är ofta sådant som kan 
hanteras genom felanmälan via 3900.    

Frågor som relaterar till inomhusmiljö tas även upp i den skyddsrond som ska 
utföras en gång per år i verksamheterna. Fastighetsförvaltare får dokumentation 
från skyddsronderna och de deltar även för det mesta på verksamheternas 
skyddsronder. 

Engagemanget för P-märkning är lågt i verksamheterna, detta märks framförallt 
i låg svarsfrekvens på de enkäter som har skickats ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr LFN 2022-002831.1.3.0 

Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat förslag gällande avveckling av 
P-märkning i förvaltningsprocessen och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunstyrelsens budget för 1996 och 1997 har det i kommentarerna ställts 
krav på att Lokalförsörjningsnämnden ska utveckla kunskaper om så kallade 
sunda hus. För att uppfylla dessa krav började Lokalförsörjningskontoret ett 
projektsamarbete tillsammans med Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut 
(SP), (numera RISE), och Högskolan i Borås.                                                             
Projektsamarbetet ledde till ”Regler för P-märkning av skolor och daghem 
avseende innemiljö” och ”Funktionskrav för innemiljö i P-märkta skolor och 
daghem”. Syftet var att tillämpa regler för P-märkning succesivt med nya 
byggprojekt för att bygga och förvalta sunda hus. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har sedan enligt beslut, fortsatt att arbeta med 
P-märkning i både nybyggnationer och i fastighetsförvaltning. Det innebär bl.a. 

En ny utgåva för standard för P-märkning infördes 2022-03-20 av RISE, denna 
standard benämns SPCR 114 Certifieringsregel för P-märkning avseende 
inomhusmiljö. 

Samtliga större nybyggnationer upphandlas av Lokalförsörjningsförvaltningens 
Byggavdelning med krav för att byggherre ska följa krav för P-märkning. 

30 fastigheter förvaltas enligt standard för P-märkning av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Förvaltningsavdelning. För dessa 30 fastigheter 
ska enligt standard för P-märkning utföras: 

Intern kontrollrond en gång per år 

Extern kontrollrond (på plats), från RISE, en gång per 5 år 

Granskning av verksamhetssystem, från RISE, en gång per år 

Enkät, minst var 5:e år 

 

 

 

 

Anledningar för att avsluta arbetet med P-märkning i Förvaltningsprocessen: 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Mycket resurser läggs, genom P-märkning, på fastigheter/verksamheter som 
fungerar bra. Drift- och Förvaltningsavdelningen anser att alla fastighetsobjekt 
ska behandlas lika och att resurserna ska läggas där de behövs. 

Kostnaden till Rise uppgår till ca 100 tkr. Till detta kommer nedlagd tid för 
såväl LFF som verksamheterna. 

Fastighetsförvaltare gör underhållsplaner för samtliga fastigheter både på kort 
och lång sikt, dessa omfattar även inomhusmiljön. 

De avvikelser som kommer upp vid revisionerna är ofta sådant som kan 
hanteras genom felanmälan via 3900.    

Frågor som relaterar till inomhusmiljö tas även upp i den skyddsrond som ska 
utföras en gång per år i verksamheterna. Fastighetsförvaltare får dokumentation 
från skyddsronderna och de deltar även för det mesta på verksamheternas 
skyddsronder. 

Engagemanget för P-märkning är lågt i verksamheterna, detta märks framförallt 
i låg svarsfrekvens på de enkäter som har skickats ut. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 4032

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00283 1.1.3.0 
 

  

 

Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat förslag gällande avveckling av 
P-märkning i förvaltningsprocessen och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut.  
 

Ärendet i sin helhet 
I Kommunstyrelsens budget för 1996 och 1997 har det i kommentarerna ställts 
krav på att Lokalförsörjningsnämnden ska utveckla kunskaper om så kallade 
sunda hus. För att uppfylla dessa krav började Lokalförsörjningskontoret ett 
projektsamarbete tillsammans med Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut 
(SP), (numera RISE), och Högskolan i Borås.                                                             
Projektsamarbetet ledde till ”Regler för P-märkning av skolor och daghem 
avseende innemiljö” och ”Funktionskrav för innemiljö i P-märkta skolor och 
daghem”. Syftet var att tillämpa regler för P-märkning succesivt med nya 
byggprojekt för att bygga och förvalta sunda hus. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har sedan enligt beslut, fortsatt att arbeta med 
P-märkning i både nybyggnationer och i fastighetsförvaltning. Det innebär bl.a. 

 En ny utgåva för standard för P-märkning infördes 2022-03-20 av 
RISE, denna standard benämns SPCR 114 Certifieringsregel för P-
märkning avseende inomhusmiljö. 

 Samtliga större nybyggnationer upphandlas av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning med krav för att 
byggherre ska följa krav för P-märkning. 

 30 fastigheter förvaltas enligt standard för P-märkning av 
Lokalförsörjningsförvaltningens Förvaltningsavdelning. För dessa 30 
fastigheter ska enligt standard för P-märkning utföras: 

o Intern kontrollrond en gång per år 
o Extern kontrollrond (på plats), från RISE, en gång per 5 år 
o Granskning av verksamhetssystem, från RISE, en gång per år 
o Enkät, minst var 5:e år 
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Anledningar för att avsluta arbetet med P-märkning i 
Förvaltningsprocessen: 

 

• Mycket resurser läggs, genom P-märkning, på fastigheter/verksamheter 
som fungerar bra. Drift- och Förvaltningsavdelningen anser att alla 
fastighetsobjekt ska behandlas lika och att resurserna ska läggas där de 
behövs. 

• Kostnaden till Rise uppgår till ca 100 tkr. Till detta kommer nedlagd tid 
för såväl LFF som verksamheterna. 

• Fastighetsförvaltare gör underhållsplaner för samtliga fastigheter både 
på kort och lång sikt, dessa omfattar även inomhusmiljön. 

• De avvikelser som kommer upp vid revisionerna är ofta sådant som kan 
hanteras genom felanmälan via 3900.    

• Frågor som relaterar till inomhusmiljö tas även upp i den skyddsrond 
som ska utföras en gång per år i verksamheterna. Fastighetsförvaltare 
får dokumentation från skyddsronderna och de deltar även för det 
mesta på verksamheternas skyddsronder. 

• Engagemanget för P-märkning är lågt i verksamheterna, detta märks 
framförallt i låg svarsfrekvens på de enkäter som har skickats ut. 

 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads Miljöprogram antas. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Vidare deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) i beslutet. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 
som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 
helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 
strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 
övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 
arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 
åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 
inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 
det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Samtliga yttrande remissinstanser tillstyrkte Borås Stads Miljöprogram, varav 
vissa under förutsättning att inkomna synpunkter hanteras. Alla yttranden med 
tillhörande skrivelser och synpunkter har hanterats, beaktats och i flera fall 
implementerats i slutversionen av Borås Stads Miljöprogram. 

Nr 172
Borås Stads Miljöprogram

2022-11-21 Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 
2. Remissammanställning Miljöprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 
 

 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 
   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 
Borås Stads Miljöprogram återremitteras till Miljö- och konsumentnämnden för 
fortsatt handläggning, i enlighet med redovisade synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 
som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 
helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 
strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 
övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 
arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 
åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 
inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 
det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Kommunstyrelsen anser att vissa av målen är ganska vagt formulerade och 
snarast av kommunikativ karaktär ”minskad resursanvändning”, ”öka 
kommunens positiva miljöeffekter”, vilket ger upphov till följdfrågor. Vilka 
resurser? Hur mycket får kommunen använda av resurs X. Det kommer i 
slutändan bli föremål för bedömningar och sunt förnuft. Det går nämligen inte 
att fastställa om dessa riktlinjer har följts eller inte. 
  
Kommunstyrelsen anser att det vore att slå fast att verksamheten ska vara i 
enlighet med miljöbalken. Det räcker faktiskt så, alltså utan ett mellanlager av 
kommunala (och regionala) riktlinjer som genererar mer byråkrati. Det blir 
tydligen lätt så att man sitter och fyller i matriser till tveksam nytta både för 
miljön och den respektive verksamheten. 
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 
2. Remissammanställning Miljöprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 
 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till miljö- och konsumentnämnden för att komplettera 
ärendet med konsekvensbeskrivningar om vilka effekter på verksamheternas 
ekonomi och arbetsbelastning föreslagna åtgärder i miljöprogrammet får. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 
som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 
helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 
strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 
övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 
arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 
åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 
inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 
det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Samtliga yttrande remissinstanser tillstyrkte Borås Stads Miljöprogram, varav 
vissa under förutsättning att inkomna synpunkter hanteras. Alla yttranden med 
tillhörande skrivelser och synpunkter har hanterats, beaktats och i flera fall 
implementerats i slutversionen av Borås Stads Miljöprogram. 

En remissinstans lyfter fram behovet av konsekvensbeskrivningar av olika slag, 
inte minst ekonomiska. Flera av kommunens kärnverksamheter påpekar i sina 
remissvar att miljöprogrammet skulle leda till högre arbetsbelastning i 
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verksamheter som redan idag upplever ett ansträngt läge. Verksamheterna 
påtalar vikten av att få täckning i budgetramen för det merarbete som 
miljöprogrammet innebär. Kommunstyrelsen menar att det är befogat att 
återremittera ärendet för att få kompletterade konsekvensbeskrivningar av 
vilken ekonomisk- och arbetsmiljöbelastning åtgärderna i miljöprogrammet 
medför.  

 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 
2. Remissammanställning Miljöprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 
 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21:

SP1: Borås Stads Miljöprogram

Vänsterpartiet anser att förslaget till Miljöprogram i stora delar innebär ett steg framåt när det gäller 
möjligheten att integrera miljöarbetet i den löpande verksamheten. Vi anser också att innehållet i 
förslaget till stora delar är bra. Vi väljer däremot att lägga ett alternativt förslag som lyfter fram en 
del av det som vi tryckte på i partiets remissvar.

Vänsterpartiet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:

- Att Borås Stads miljöprogram antas med följande ändringar:

o Rubriken ”Mindre buller” under avsnitt 6.2 ersätts med ”Mindre buller och 
ljusstörningar”

o Följande tillägg görs sist i stycket Mindre buller: ”Vidare ska staden beakta och 
arbeta för att minska påverkan på natur och djurliv från ljusstörningar.”

o Under avsnitt 7 stryka texten ”Borås Stad ska etablera … kunskapskravet i 
Miljöbalken.”

o Avsnitt 8 revideras så att det framgår att Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet 
med Miljöprogrammet

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

INGEN
FATTIGDOMAA

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx 
Dnr: 2022-1430
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHETTT RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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1 Inledning
Borås Stad ska vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt gemensamma miljöarbete 
vill Borås Stad skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i processen för att samla 
ihop stadens miljöarbete och samordna uppföljning av exempelvis Borås Stads energi- och 
klimatstrategi, avfallsplan och koldioxidbudget. En grundläggande del av miljöprogrammet är 
Borås Stads miljöpolicy som gäller alla verksamheter och allt arbete ska utgå från miljöpolicyns 
principer och krav.

Energi- och 
klimatstrategi

Miljöprogrammet

VA-plan

Avfallsplan

1 2
3 4

Borås Stad har flertalet styrdokument som tillsammans utgör viktiga delar av stadens samlade 
miljö- och klimatarbete tillsammans med stadens övriga styrdokument för att förstärka och 
realisera arbetet med att nå stadens vision.

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna 
i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 
2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (se bilaga 1), Miljöbalken och vår lokala 
miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram Miljöprogrammet. 

2 Syfte
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan 
samt öka organisationens positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i 
en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och 
systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen.   

3 Mål
Målet är att skapa god bebyggd miljö1, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning 
och en god livskvalitet för boråsarna. 

1 Definition av God bebyggd miljö är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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4 Miljöpolicy
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka kommunens positiva 
miljöeffekter. Borås Stad ska vara en ledande miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter 
och delar sina egna erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. Arbetet ska präglas 
av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, utveckling och samarbete.

4.1 Miljöprinciper för Borås Stads verksamheter 
Miljöprinciper och krav gäller Borås Stads samtliga verksamheter och ska vara grundläggande 
i arbetet med Miljöprogrammet och dess tillhörande handlingsplaner.

• Kunskapskravet. Vi skaffar sig den kunskap som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla ett rikt växt- och djurliv.

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker för skador på 
hälsan eller miljön. 

• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna 
och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning. 

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan bedrivas med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön.

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och hälsofarliga 
produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga alternativ. 

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att sköta och nyttja 
vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella miljömål 
kopplade till biologisk mångfald samt minska negativa effekter av invasiva arter. 

5 Miljöprogrammets kriterier
Gemensamma, grundläggande och obligatoriska kriterier för Borås Stads arbete med ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. 

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning och 
uppdatera kunskapen vart 4:e år. 

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem eller uppfylla 
kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem.

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål, bilaga 1.

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och miljöberättelser för att 
realisera Miljöprogrammet.
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6 Arbetsområden 
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart Borås. 
Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar 
konsumtion. Inom varje huvudområde finns delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån. 

6.1 Hållbar natur
Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på miljöområdet. 
Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och tankesätt i hela kommunkoncernen. 
Nedanstående områden är identifierade som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet 
att bidra med positiva förbättringar inom naturområdet. Borås Stad ska arbeta utifrån globala 
hållbarhetsmål inom Agenda 2030, nationella miljömål och antagna regionala miljömål (bilaga 1). 

Biologisk mångfald

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt växt- och 
djurliv. Borås Stad ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt markinnehav på ett 
sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. Borås Stad ska även arbeta för att 
minska negativa effekter av invasiva arter. Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden 
ska skyddas, utvecklas eller nyskapas.

Miljöövervakning

Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden inom kommunen ska kartläggas 
och dokumenteras.

Blågrön infrastruktur

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande rekreationsstråk och 
ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Borås Stad ska bibehålla eller förstärka befintliga 
gröna och blå stråk. 

Levande sjöar och vattendrag

Borås Stad ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och vattendrag 
och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska fortsatt vara god nåbarhet 
för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.  

Kompensationsåtgärder

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella miljöer och strukturer 
som uppkommer av exploatering ska kompenseras. 

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller nyskapas. Goda 
miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella lösningar där offentliga platser fyller 
flera olika funktioner. Fungerande ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator 
för att uppnå balans i ekosystem och bebyggda miljöer. 

Kommunikation

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom kommunikation 
och rådgivning såväl internt som externt. 
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6.2 Hållbart samhälle 
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en god 
samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft mot pågående 
och kommande miljöutmaningar. Verksamheter inom Borås Stad ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. 
En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse 
och infrastruktur är av största vikt. 

Ren luft, mark och vatten

Borås Stad ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i luft, 
mark och vatten från exempelvis verksamheter, trafik, markradon och förorenad mark samt 
kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden. 

Mindre buller

Borås Stad ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som genom 
sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger positiva miljöeffekter. 
Borås Stad ska värna bullerfria, så kallade tysta områden.

Hållbar fysisk planering och bebyggelse

Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska Borås Stad arbeta för att 
säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor.

Hushållning av resurser

Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. Det kan 
exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade och ekologiskt känsliga 
mark- och vattenområden från exploatering samt att återskapa våtmarker.

Kommunikation

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

B 4048
8

Borås Stad  |  Program
Miljöprogram

6.3 Hållbar konsumtion
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, användning, 
underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i alla led. Pressen på våra 
gemensamma resurser är stor då världens befolkning och konsumtion ständigt ökar. Uttaget 
av jungfruligt material måste minska och Borås Stad måste bli bättre på att nyttja det material 
som redan finns i kretsloppet. 

Giftfri upphandling 

Borås Stad ska vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska och fasa ut mängden skadliga och miljöfarliga ämnen inom 
våra verksamheter ska prioriteras utifrån SIN-listan 2.  

Livsmedel

Borås Stads alla verksamheter ska vid inköp verka för att öka andelen hållbart producerade 
livsmedel. Borås Stads alla verksamheter ska verka för att andelen ekologiska livsmedel ska 
motsvara nationella inköpsmål för ekologiska livsmedel 3. 

Cirkulära flöden

Borås Stad ska vid nyinköp eller inköp av återbrukade produkter, prioritera produkter där 
materialet kommer från ett cirkulärt flöde. Livslängd och möjlighet till reparation ska vara tungt 
vägande faktorer i upphandling av varor.  Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar 
där det är möjligt.

Kommunikation

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.

2 SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som vill 
gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. 
3 Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60% till 2030.
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7 Arbetssätt 
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera Miljöprogrammet, 
gemensamma kriterier och de utpekade områdena i respektive budget och verksamhetsplan. 
Borås Stad ska etablera en förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp 
med tillhörande expertgrupp 4. 

Expertgruppen kommer tillsammans med arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och 
styrelser i arbetet med åtaganden och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser. Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter 
från olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena. 

Miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig ska samordna miljöarbetet gällande 
miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvara för att bistå nämnd eller 
styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken.

Miljöprogrammet är en del i ett övergripande arbetssätt och process att samla stadens 
miljöarbete och samordna uppföljning. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser för såväl de tre arbetsområdena som beskrivs i detta 
Miljöprogram (Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion) som för tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet (som exempelvis energi- och klimatstrategin). 
Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. 

För att göra detta krävs att verksamheterna: 

• kartlägger och konsekvensbedömer nuläget inom de tre arbetsområdena och 
underliggande delområden.

• prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden som 
verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål och åtgärder.

• förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse.

• uppdaterar handlingsplaner efter revidering och eventuella förändringar i arbete, 
mål eller åtgärder.

• årligen följer upp sitt miljöarbete och arbetar för att förbättra det. 

 4 Expertgruppen är ingen fast grupp utan kommer ändras kontinuerligt och tillsättas av medarbetare med spetskompetens efter behov.
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8 Uppföljning
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma mål, 
framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala åtgärdsprogrammet för miljömål 
och rapportering till Miljö- och konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas 
miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig som samordnar miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning 
och sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag 
till Kommunfullmäktige. 

9 Bilagor
9.1 Bilaga 1. Globala-, nationella- och regionala mål kopplat till programmet.
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Datum

2022-10-06

Bilaga 1. Globala-, nationella- och regionala 
mål kopplat till programmet
Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av 
de globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta 
med redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar 
har utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete. 

Agenda 2030 – Globala mål
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala 
målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras 
och följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030:

Mål 2 – Ingen hunger
Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Delmål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Delmål 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

Sida
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv

Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Mål 14 – Hav och marina resurser
Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

Delmål 14.3 Minska havsförsurningen

Delmål 14.4 Främja hållbart fiske

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Nationella mål
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna 
i Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar 
att efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. 
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Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv

Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö och Storslagen fjällmiljö.

Regionala mål - Åtgärdsprogrammet för miljömål. 
Utmaningar för Västra Götaland 
Åtaganden för Borås Stad är antagna i Kommunstyrelsen dock ej antagna i Kommunfullmäktige 
sjätte oktober 2022. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har uppdaterad det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömål. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala och lokala 
aktörer i Västra Götalands län. Åtgärderna ska bidra till at vi når de regionala miljömålen 
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. Utifrån det miljömålsarbete som planeras eller 
pågår i kommunkoncernen så antar Borås Stad göra följande åtaganden i åtgärdsprogrammet 
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025:

Sida
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KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS), c) Undersöka enskilda vattentäkter i 
närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO4. Skydda värdefulla skogsområden, b) Skydda värdefulla skogsområden genom 
frivilliga avsättningar. c) Skydda tätortsnära skogar

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder, b)
Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd, b) Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, 
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser, b) Ta fram och inarbeta aktuella 
naturvårdsplaner i fysisk planering. 

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola, a) Förbättra inomhusmiljön 
inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare, b) Förbättra inomhusmiljön 
inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet.

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, a) Kommuner arbetar med 
barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen 
ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder, a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande 
och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att 
stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.

Styrdokument
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.
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Nämnder 
 
 

Nämnder 
 
Arbetslivsnämnden 
Nämnden saknar förtydligande och resonemang hur Miljöprogrammet hänger ihop 
med övriga styrdokument på miljöområdet, främst Energi- och klimatstrategin. Det är 
viktigt att det blir en samlad styrning och inte många olika mål och uppföljningar. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  

Fritids- och folkhälsonämnden 
I detta arbete så är det en önskan från Fritids och folkhälsonämnden att redovisning 
av måluppföljningen och dess svarsfrekvens ses över. Samordning och genomförande 
genom en form av års hjul i Stratsys där ev. workshops och fokusområden tas upp 
löpande under året är bra.  
Svar: Beaktas. 
 
I bilagan till Borås Stads miljöprogram lyfts vilka mål och delmål staden ska ha utifrån 
den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. Här vore det bra att veta hur detta ska 
följas upp.  
Svar: Miljöprogrammet ska följas upp genom handlingsplaner. 
  
Kommer indikatorer att mätas och i så fall vilka?  
Svar: Det beror på vilka individuella mål som förvaltning eller bolag sätter för sin 
verksamhet i sina handlingsplaner samt vad som står i regionala åtgärdsprogrammet. 

Det är viktigt att det finns indikatorer som mäter hur väl staden når målen. Om det 
kommer finnas indikatorer vore det också intressant att föra in relevanta indikatorer i 
Borås Stads Välfärdsbokslut, under avsnittet Hållbara städer och miljöer. 
Svar: Se svar ovan.  

Kompensationsåtgärder: Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå 
och kulturella miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska 
kompenseras. Vid sådant som kan komma att innebära förändringar inom Fritids- 
och folkhälsonämndens ansvarsområden (t ex idrottsplatser, badplatser, spår och 
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leder), förväntas att kompensationsåtgärder ges. Detta behöver då tydliggöras i ett 
tidigt skede, inom samhällsbyggnadsprocessens relevanta delar. 
Svar: Dokumentet Vägledning för planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 
finns för Borås Stad.   

Förskolenämnden 
Nämnden lyfter behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring arbetssätt och de 
arbetsprocesser som beskrivs i miljöprogrammet.  
Svar: Beaktas. Det kommer finnas stöd att tillgå.  

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla principer 
som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. Nämnden önskar 
förtydligande om hur urvalet av principer har gjorts.  
Svar: Principerna kommer från tidigare miljöpolicy och är fortfarande aktuella. Vi har 
även lagt till en princip om ett rikt växt- och djurliv. Urvalet gjordes med bakgrund av 
att vi ville harmoniera med skrivelser från Miljöbalken men anpassat till Borås Stads 
förutsättningar.    

I förslaget beskrivs att samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en 
miljöutbildning och uppdatera kunskapen vart 3:e år. Förskolenämnden vill att kravet 
ska ändras till att vara en rekommendation så att det kan anpassas efter respektive 
nämnds förutsättningar.  
Svar: Korrigeras till vart 4:e år.  

Nämnden anser att åtaganden och mål inom det Regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömål bör integreras i Miljöprogrammet så att det är tydligt vad det innebär för 
verksamheterna.  
Svar: Bilaga 1 till miljöprogrammet redovisar stadens åtaganden gällande Regionala 
åtgärdsprogrammet för Västra Götaland. 

Med hänsyn till de stigande livsmedelspriserna anser inte nämnden att målen kring 
livsmedel gällande KRAV: kriterier för nivå Silver är realistiska, om inte 
kompensation utgår i motsvarande omfattning.  
Svar: Beaktas, efter samtal med kost och upphandling korrigeras mot nationellt mål. 
Nämnden håller inte med om att expertgruppen ska bestå av representanter från 
förvaltningarna. Det finns inget utrymme i befintliga tjänster för ytterligare uppdrag.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Till sist vill nämnden påpeka att det vore fördelaktigt om gemensamma mallar tas 
fram till handlingsplan, miljöberättelser och kartläggning för att underlätta i arbetet 
samt för att göra det enhetligt inom staden. 
Svar: Tillgodoses i kommande arbete.  

 
Grundskolenämnden 
Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda förutsättningar 
att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en verklig förändring i 
verksamheterna. Grundskolenämnden behöver ekonomiskt tillskott för att kunna 
tillstyrka remissen.  
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Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring arbetssättet och 
arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet. 
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda förutsättningar 
att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en verklig förändring i 
verksamheterna.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Nämnden ställer frågan: Hur ska förvaltningar arbeta vidare med programmet, det vill 
säga om varje förvaltning ska ta fram egna delmål som ska inkluderas i budget och 
verksamhetsplaner?  
Svar: Beaktas. Tillgodoses i kommande arbete. Ansvaret ligger på berörda nämnder 
och Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 

Idag görs flera separata miljöuppföljningar. Det skulle kunna vara en fördel om 
processerna systematiseras och förenklas för att bättre synliggöra miljöarbetet.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla principer 
som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. En kortare beskrivning 
om sammanhanget och förklaring till urvalet av principer skulle öka förståelsen.  
Svar: Principerna kommer från tidigare miljöpolicy och är fortfarande aktuella. Vi har 
även lagt till en princip om ett rikt växt- och djurliv. Urvalet gjordes med bakgrund av 
att vi ville harmoniera med skrivelser från Miljöbalken men anpassat till Borås Stads 
förutsättningar.    

Nämnden önskar större flexibilitet kring formen för miljöutbildningar och innehållet. 
Kanske mer skräddarsydd miljöutbildning för de olika personalgrupperna, exempelvis 
en anpassad för pedagoger och en för övrig personal.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

När det gäller området hållbar natur är det viktigt att inkorporera det regionala 
åtgärdsprogrammet i miljöprogrammet eftersom förvaltningarna ska arbeta utifrån 
dessa. Nämnden frågar vilka åtgärder det handlar om och vad dessa innebär?  
Svar: Bilaga 1 redovisar stadens åtaganden gällande Regionala åtgärdsprogrammet för 
Västra Götaland. 

Till hållbar natur kopplas också kompensationsåtgärder. Nämnden frågar vilka 
åtgärder det handlar om och vad dessa innebär? 
Svar: Dokumentet Vägledning för planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 
finns för Borås Stad.   
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Förslaget till Miljöprogrammet innebär att inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s 
kriterier för certifiering nivå silver eller högre samt att Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel. Detta innebär en ambitionsökning och nämnden 
förutsätter att det ges riktade resursförstärkningar för att uppnå målen eftersom 
priserna för ekologiska och närproducerade livsmedel är betydligt högre.  
Svar: Beaktas, efter samtal med kost och upphandling och korrigeras mot nationellt 
mål.  

Det är också angeläget att det ges vägledning hur verksamheten ska prioritera om 
grunduppdraget och budgetförutsättningarna skulle ställas emot dessa specifika 
målsättningar.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser och prioriteringar så att programmet kan 
genomföras.  

Nämnden ser det som angeläget att förvaltningarna ges stöd i arbetet med 
handlingsplaner, miljöberättelser, kartläggning av nuläget av miljöpåverkan inom de 
tre arbetsområden och hjälp med miljökunskap i hur dessa dokument ska framställas.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Tillgodoses i kommande arbete. 

Miljöprogrammet framhåller att verksamheten ska integrera arbetet med 
Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. Nämnden önskar att det 
förtydligas vad som menas och hur detta genomförs i praktiken. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Handlingsplaner för miljöledningssystemet kan ligga till 
grund för övriga handlingsplaner.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden har synpunkter på vissa delar av skrivningen, och önskar dels en öppnare 
skrivning om kartläggning och åtgärder för de tre huvudområden som anges, och dels 
förtydliganden om kompetenskrav för den/de som ska genomföra det lokala arbetet 
med miljöprogrammet inom respektive nämnd.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. 

Lämplig kompetens som omnämns på sidan 7 i förslaget är otydligt specificerad och 
skulle behöva formuleras på annat sätt.  
Svar: Beaktas, ingen ändring.  

Nämnden önskar en öppnare skrivning i Miljöprogrammet när det gäller kravet att ta 
fram åtgärder inom samtliga övergripande områden.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Borås Stads Miljöprogram 
Svar: Inga synpunkter som behöver beaktas. Inga åtgärder vidtas. 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Miljöprogram. 
Svar: Inga synpunkter som behöver beaktas. Inga åtgärder vidtas. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
I kapitel 6 Arbetsområde, bör de tre huvudområdena vara indelade i tre olika kapitel: 
6.1 Hållbar natur, 6.2 Hållbart samhälle och 6.3 Hållbar konsumtion, för att de ska bli 
tydligt. 
Svar: Korrigeras. 

Miljö och konsumentnämnden 
Svar: Remitterande instans. 

Revisionskontoret 
Avstår yttrande.  
Svar: Beaktas.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden önskar förtydligande och resonemang hur Miljöprogrammet hänger ihop 
med övriga styrdokument på miljöområdet.  
Svar: Korrigeras.  

Samhällsbyggnadsnämnden menar att Miljöprogrammet inte är rätt plats för 
uppdraget att ta fram nyckeltal för friytor. 
Svar: Korrigeras.  

Nämnden föreslår att uppdateringen av miljöutbildningen sker vart fjärde år istället 
för vart tredje år och att det då är fördjupningsutbildningar som erbjuds.  
Svar: Korrigeras. 

Samhällsbyggnadsnämnden är bara en av många aktörer i samhällsbyggnadsprocessen 
och för att få någon effekt på åtgärder måste de tas fram i samverkan. Detta är något 
som saknas i förslaget till Miljöprogram.  
Svar: Beaktas. Tillgodoses i kommande arbete. 

Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte bör vara upp till varje förvaltning att 
direkt förhålla sig till de regionala miljömålen och åtaganden i åtgärdsprogrammet, 
utan att de bör integreras i styrdokumenten som finns i Borås Stad. 
Svar: Tillgodoses i det kommande arbetet med expertgruppen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av att det finns relevanta, konkreta och 
aktuella styrdokument som omsätter övergripande mål till mer riktad styrning, till 
exempel grönområdesplanen.  

Svar: Tillgodoses i kommande arbete.  

Servicenämnden  
En frågeställning som nämnden vill lyfta är den ekonomiska aspekten av att arbeta 
med Borås Stads Miljöprogram. Det kommer troligen att medföra en extra kostnad 
för förvaltningen. Vi vill att man utreder hur det påverkar Borås stad framöver. 

Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Vidare vill Servicenämnden framföra att Borås Stads utbildning i miljö bör ske en 
gång per mandatperiod för förtroendevalde istället för var tredje år som det 
föreslagits.  
Svar: Beaktas, korrigeras. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Nämnden vill framhålla att det är bra att tillitsbaserat förhållningssätt betonas i 
programmet – men det innebär också en undran över hur stort eget 
handlingsutrymme som finns i förhållande till ”ska-formuleringarna” i programmet.  
Svar: Beaktas, frågan behandlas i handlingsplanerna.  

Sociala omsorgsförvaltningen upplever att det finns begränsade möjligheter att som 
enskild förvaltning utforma åtgärder inom alla tre utpekade arbetsområden (Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion) och ser att det finns behov av både 
stöd och förtydliganden gällande hur arbetet ska utformas.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Om varje verksamhet ska arbeta utifrån Miljöbalkens principer, samt se till att alla 
anställda är utbildade inom miljö, bör en skräddarsydd miljöutbildning tas fram, helst 
anpassad för varje förvaltning/kluster, som mer konkret visar på hur man kan arbeta 
med miljömålen i en viss typ av verksamhet. Nuvarande utbildning är bra men väldigt 
allmänt hållen. Om måluppföljningen ska bli mer strukturerad, anser SON att stöd 
och utbildning behöver bli mer specifikt och konkret.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Nämnden upplever det i nuläget oklart vad för sorts expertis som kan tillhandahållas 
av nämnden i kommande expertgrupp.  
Svar: Beaktas, förtydligas och tillgodoses i kommande arbete. 
Nämnden uttrycker en oro för att nuvarande budgetram inte ska räcka till, eller att det 
ska leda till en högre arbetsbelastning i ett redan ansträngt läge för 
kärnverksamheterna. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Tekniska nämnden 
Under Miljöpolicy listas ett antal grundläggande principer direkt kopplade till 
lagstiftning (miljöbalken). Nämnden ifrågasätter om detta avsnitt ska vara med alls då 
en policy inte kan ersätta lagstiftning. En policy bör rimligtvis tillföra något mer än att 
bara upprepa redan gällande lag. 
Svar: Beaktas.  

Dessutom skiljer Borås Stad på program och policy, det blir då förvirrande att det ena 
skulle ingå i det andra. 
Svar: Efter önskemål av politiken kring färre styrdokument samt i dialog med 
samordnare av stadens styrdokument ser vi att det kan ligga i samma dokument. 
 
Nämnden anser att det blir rörigt och onödigt med ytterligare handlingsplan för 
miljöprogrammet utöver redan befintliga handlingsplaner kring klimat och energi 
samt handlingsplaner för certifiering av miljöledningssystem. Nämnden anser att 
dessa handlingsplaner räcker till och täcker in arbetet med klimat och miljö och att 
någon mer handlingsplan inte behövs. 
Svar: Handlingsplanerna för miljöprogrammet och energi – och klimatstrategin ska 
samköras med åtgärder för regionala åtgärdsprogrammet och miljöledningssystem.  
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En redaktionell synpunkt är att rubriksättningen/numreringen blivit fel, kapitel 6.1 
ska uppenbarligen heta ”Hållbar natur”.  
Svar: Korrigeras. 
 
Inom området ”Hållbar natur” uttrycks en ambitiös inriktning om att Borås ska vara 
ett föredöme i bekämpning av invasiva arter och biologisk mångfald. Tekniska 
nämnden vill poängtera att om Borås ska vara ett sådant föredöme behövs betydande 
budgettillskott jämfört med dagens medel, då bekämpning av invasiva arter är mycket 
kostsamt. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Återkommande är olika skall-krav där konflikter skulle kunna uppstå med annat 
regelverk, praxis eller lagstiftning. Tekniska nämnden förespråkar en mjukare 
formulering i stil med ”nämnderna ska sträva efter att….” eller liknande. 
Svar: Beaktas inte.  

Vård- och äldrenämnden 
Programmet har dock bitvis otydlig skrivning. I principerna enligt Miljöbalken önskar 
Vård- och äldrenämnden ett förtydligande i vad som menas med resursanvändning 
(kretsloppsprincipen) 
Svar: Förtydligande återfinns i Miljöbalken.  2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler, 
Paragraf 5. Där står följande: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 
   1. minska mängden avfall, 
   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
   4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 
Lag (2016:782) 

 Vad menas med platser och vilken verksamhet de platserna avser 
(lokaliseringsprincipen). 

Svar: Förtydligande återfinns i Miljöbalken.  2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler, 
Paragraf 6. Där står följande: För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 Likaså är det Regionala åtgärdsprogrammet okänt och behöver tydligt framgå vilket 
program det är och vem som har fastställt det. 

Svar: Bilaga 1 redovisar stadens åtaganden gällande Regionala åtgärdsprogrammet för 
Västra Götaland. Kommunstyrelsen har beslutat om vilka åtgärder staden åtar sig.  

I Miljöprogrammet anges att samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en 
miljöutbildning och uppdatera kunskapen vart tredje år. Vård- och äldrenämnden 
anser dock att det räcker med att kunskapen uppdateras vart fjärde år, eftersom 
nämnden behöver tillsätta vikarier för den tid personalen deltar i utbildning.  
Svar: Beaktas, korrigeras. 
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Varje bolag och förvaltning ska, enligt programmet, ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. Vård- och äldrenämnden önskar 
att dylika rapporter ingår i årsredovisningen, eftersom det skulle ge en tydligare 
helhetsbild över nämndens olika verksamheter. 
Svar: Tillgodoses så lång det är möjligt i kommande arbete.  

Vård- och äldrenämnden saknar arbetsområde kring fossilfria drivmedel.  
Svar: Gällande fossilfria drivmedel finns det redan styrdokument där detta regleras. 
Exempelvis Energi- och klimatstrategin, Riktlinjer för resor och Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon, därav saknas område Fossila drivmedel i Miljöprogrammet.  
 
Vård- och äldrenämnden föreslår att miljöprogrammet betonar att det övergripande 
långsiktiga målet bör väga tyngre än enskilda verksamheters kortsiktiga 
förutsättningar. 
Svar: Beaktas.  

Bolag 
Följande bolag har ej inkommit med yttranden i ärendet: AB Sandhultsbostäder, 
Akademiplatsen AB, Borås Djurpark AB, Fristadbostäder AB, Inkubatorn i Borås 
AB, Viskaforshem AB. 
Följande bolag tillstyrker utan synpunkter som behöver beaktas: Borås kommuns 
Parkerings AB, Borås TME AB, Industribyggnader i Borås AB.  
 
Bostäder i Borås AB 
Bostäder i Borås AB gör årligen en årsredovisning med fokus på hållbarhet. Därför 
anser vi att ytterligare rapporter inte behöver upprättas utan är fullgott för att 
rapportera realiseringen av miljöprogrammet i vårt bolag. 

Svar: Alla förvaltningar och kommunala bolag behöver lämna in en handlingsplan. 
Men det är möjligt att er årsredovisning kan motsvara kraven i handlingsplanen, men 
det får bli en individuell bedömning 

Borås Elnät AB 
Kopplingen till energi – och klimatstrategin, avfallsplanen och VA-plan kan 
tydliggöras för att skapa förståelse för helheten och för att undvika överlapp i 
förvaltningarnas och bolagens miljöarbete. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 

Ta bort rubrik 4.1.1 och istället referera till miljöbalken så att beskrivningen mer 
känns som stadens policy. 
Svar: Beaktas, korrigeras. Text som berör Miljöbalken i stycket har tagits bort. 

Kan på ett tydligare sätt få in livscykelperspektiv i avsnitt hållbar konsumtion. 

Svar: Beaktas. Förtydligas i Borås Stads avfallsplan. 
 
Specificera vilka kriterier för miljöledningssystem som ska uppfyllas, exempelvis ISO 
14001 på samma sätt som det refereras till SIN-listan respektive KRAV kriterierna i 
senare kapitel.  
Svar: Beaktas. Det kommer att komma en mall som kommer att förtydliga vilka krav 
för miljöledningssystem som ska uppfyllas som minimum. 
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Borås Energi och Miljö AB 
Ett förtydligande efterfrågas i bilaga 1 Globala och nationella mål kopplat till 
programmet. I bilagan saknas bakgrund till att Borås Stads miljöprogram utelämnar 
miljömål som Länsstyrelsen i Västra Götaland har pekat ut som gällande för regionen. 
T.ex. Miljömål Ingen övergödning arbetar BEM aktivt med. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
Ett förtydligande efterfrågas rörande vilka Agenda 2030-mål (delmål) och nationella 
miljömål som kopplas till miljöprogrammets respektive delområden. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
En tydlig koppling efterfrågas mellan Borås Stads miljöprogram och det regionala 
åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. En del i 
förtydligandet vore att använda samma huvudområden (”utmaningar”) i 
miljöprogrammet som används i åtgärdsprogrammet. 
Svar: Beaktas. Vi har använt oss av de nationella- och regionala huvudområdena för 
att sätta huvudområden i miljöprogrammet.  
 
Miljöprogrammets delområden omfattar inte samtliga av de delområden som antagits 
i det regionala åtgärdsprogrammet som riktas till kommuner (benämnda som åtgärder 
i det regionala åtgärdsprogrammet). En översyn efterfrågas för att erhålla en 
samstämmighet. T.ex. KL1 Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle. 
Svar: Beaktas. En del av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet tas om hand i 
stadens övriga styrdokument och är därför ej med i miljöprogrammet. 
 
Tydliga mål och aktiviteter för måluppfyllelse efterfrågas för miljöprogrammets olika 
delar. Bolaget ser en risk att målsättningen med miljöprogrammet utan tydliga mål 
och aktiviteter inte uppnås. 
Svar: Beaktas. Eftersom det finns en vilja inom Borås Stad att arbeta tillitsbaserat så 
ska inte mål och aktiviteter pekas ut i miljöprogrammet. Utan det är upp till varje 
förvaltning och bolag att se efter eget behov av mål och aktiviteter och beskriva dessa 
i sina respektive handlingsplaner. 
 
Till huvudområde Hållbar natur efterfrågas mål och aktiviteter kopplat till minimerad 
återförorening av Viskan efter genomförd sanering. 
Svar: Beaktas. Se ovan svar.  
 
Till huvudområde Hållbar natur efterfrågas mål och aktiviteter kopplat till 
klimatanpassningar till pågående klimatförändringar. 
Hur kommer klimatförändringarna att påverka Borås och dess invånare och 
verksamheter? Vilka åtgärder bör genomföras och av vem? 
Svar: Beaktas. Frågornas behandlas i Energi- och klimatstrategin.   
 
Till delområde Hållbart samhälle, ren luft, mark och vatten efterfrågas ett tillägg av 
”verksamheter”. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
Till delområde Hållbart samhälle, hållbar fysisk planering och bebyggelse efterfrågas 
ett förtydligande rörande hur dricksvattenintresset ställs mot exploateringsintresset. 
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Svar: Beaktas. Ingen ändring. En exploatering får ej riskera indirekta eller direkta 
negativa miljöeffekter på exempelvis vattendrag. För mer information se Miljöbalken 
kap 6, paragraf 1,2.   
 
Till delområde Hushållning av resurser efterfrågas en koppling till hushållning av 
vatten, energi, naturresurser och därmed Boråsregionens regionala avfallsplan 
Regional avfallsplan - Boråsregionen (borasregionen.se).  
Text som finns under delområdet idag föreslås flyttas upp under Hållbar fysisk 
planering och bebyggelse. 
Svar: Beaktas. Frågornas behandlas delvis i Avfallsplanen. 
 
Till huvudområde Hållbar natur, kompensationsåtgärder efterfrågas ett förtydligande 
Exploatering förutsätter ofta kommunala vattentjänster (vilket innebär behov av 
ledningsnät, fördröjning och rening av dagvatten etc). Exploatören är den som har 
intresse och nytta av en sådan exploatering och bör således vara den som finansiera 
eventuella kompensationsåtgärder. Skyddsvärda träd bör inte förläggas invid eller på 
VA-ledningsnät. Om så ändå görs är det inte rimligt att VA-kollektivet står för 
eventuella kompensationsåtgärder vid eventuell lagning av vattenläcka. 
Svar: Beaktas. Ingen åtgärd. 
 
Till huvudområde Hållbar konsumtion efterfrågas ett förtydligande att se ett tydligare 
fokus på minimering samt behov att se över befintliga processer och metoder i syfte 
att minska materialanvändning och resursförbrukning generellt. 
En tydlig koppling efterfrågas även till andra områden som ligger utanför 
upphandling och inköp och där det finns möjlighet till cirkulära flöden. 
Återanvändning av vatten (tak- och dagvatten, renat avloppsvatten etc.) är ett 
exempel där resurs inte nyttjas till fullo. Ett tydligare krav på ökad samverkan mellan 
verksamheter/aktörer är också ett område som efterfrågas då det är en möjliggörare 
till ökad cirkulering och minskad samhällelig resursförbrukning. 
Svar: Beaktas. Ingen åtgärd. 
 
En länk (eller liknande) där KRAV:s kriterier för certifiering för nivå silver eller högre 
framgår.  
Svar: Kravet kring certifieringen är ändrat och det behövs därför ingen länk. 
 
Ett förtydligande efterfrågas om för vilka som omfattas av kraven. 
Svar: Alla verksamheter inom Borås Stad omfattas.  
 

Externa remissinstanser 
Följande externa remissinstanser har ej inkommit med yttrande i ärendet: Birdlife 
(Göteborgs ornitologiska förening), Borås city, Borås fågelklubb, Fältbiologerna 
Borås, Jägarförbundet, Klimatomställning Borås, LRF Västra Götaland, 
Naturskyddsföreningen Väst/Borås.  
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Miljöprogrammet bör tydligare beskriva eller illustrera hur det förhåller sig till och 
förväntas komplettera andra styrdokument, program och strategier inom kommunen. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Länsstyrelsen bedömer att målen för Borås stads miljöarbete skulle tjäna på att vara 
mer tydligt definierade och mätbara. 
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Svar: Beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska inte 
peka ut specifika mål och ansvariga verksamheter. 
 
Länsstyrelsen anser att frågor som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassning 
tydligare behöver lyftas i programmet. 
Svar: Klimatarbete berörs i Borås Stads energi och klimatstrategi.  
 
Länsstyrelsen ser utmaningar med att miljöprogrammet avgränsar sig till enbart den 
miljömässiga dimensionen i Agenda 2030, då det kan få följ den att eventuella 
synergier och målkonflikter i de sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna 
förbises. Programmet behöver uttrycka hur målkonflikter och synergier kan belysas 
och hanteras i genomförandet. 
Svar: Syftet med miljöprogrammet är att omfatta den ekologiska dimensionen utav 
Agenda 2030. Sociala och ekonomiska dimensionen ryms inte inom Miljö- och 
konsumentnämndens uppdrag kring framtagande av miljöprogrammet. Samverkan 
mellan de olika dimensionerna pågår och kommer tillgodoses i kommande arbete 
genom samverkan mellan förvaltningar och bolag inom staden.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar att det tydligare framgår av programmet att miljö- och 
hållbarhetsarbetet omfattar den indirekta miljöpåverkan kommunen har genom sitt 
arbete med ärenden, tillsyn och rådgivning i sina olika uppdrag och roller. 
Svar: Beaktas.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar Borås Stad bedöma de tänkta konsekvenserna av de 
handlingsplaner som tas fram inom ramen för programmet i ett tidigt skede för att 
säkerställa ambitionsnivån i genomförandet. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
Programmet skulle kunna stärkas genom att även omfatta ett systematiskt samarbete 
med lokalt näringsliv, organisationer och invånare. Det är bra att kommunen 
avgränsar i bilaga 1 vilka Agenda 2030-mål och delmål som är mest relevanta för 
programmet så att utgångspunkterna är tydliga. Samtidigt är en av huvudpoängerna 
med Agenda 2030 att de olika målen är odelbara och integrerade med varandra. 
Svar: Syftet med miljöprogrammet är att omfatta den ekologiska dimensionen utav 
Agenda 2030. Sociala och ekonomiska dimensionen ryms inte inom Miljö- och 
konsumentnämndens uppdrag kring framtagande av miljöprogrammet. Samverkan 
mellan de olika dimensionerna pågår och kommer tillgodoses i kommande arbete 
genom samverkan mellan förvaltningar och bolag inom staden. 
 
Länsstyrelsen anser att miljöprogrammet tydligare bör beskriva relationen till andra 
styrdokument i staden. I missivet till remissen nämns att programmet ingår i stadens 
samlade miljö och klimatarbete tillsammans med andra styrdokument som energi- och 
klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan. Vilka styrdokument som är viktiga eller 
relaterar till arbetet med miljöprogrammet skulle även kunna lyftas i det faktiska 
programmet, så att läsaren av programmet kan skapa sig en helhetsbild av hur 
kommunens olika styrdokument hänger samman. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Det är positivt att programmet tydligt kopplar an till det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. Här skulle 
dokumentet med fördel kunna länka till webbplatsen www.hallbartVG.se för den som 
vill läsa mer om det regionala åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen ser fram emot ett 
fortsatt samarbete kring miljömålen. 
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Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
I bilaga 1 finns även en beskrivning av vilka nationella miljömål som programmet 
utgår ifrån. Ett förslag till ytterligare förtydligande vore att hänvisa till Västra 
Götalands regionala miljömål, som innehåller tilläggsmål till de nationella miljömålen 
för länet. De regionala tilläggsmålen skulle kunna vara vägledande för verksamheter i 
Borås Stad i arbetet med att ta fram lämpliga handlingsplaner och vara ett stöd för 
jämförelse i uppföljningen av miljöprogrammet.  
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Det framgår inte hur programmet tagits fram; av vem, med vilka metoder eller om det 
förekommit intern- och extern dialog. Detta framgår dock till viss del i 
tjänsteutlåtandet. Länsstyrelsen tror att en kort beskrivning av processen för att ta 
fram programmet skulle kunna stärka förtroendet till programmet genom att visa på 
att det tagits fram i delaktighet med kommunens olika förvaltningar. 
Svar: Beaktas, tillgodoses inte.  
 
I syftet beskrivs att miljöprogrammet ska fungera som en övergripande plattform för 
Borås stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. Länsstyrelsens rekommendation är att miljö- och 
hållbarhetsarbetet bör omfatta den indirekta miljöpåverkan kommunen har genom 
sitt arbete med ärenden, tillsyn och rådgivning i sina olika uppdrag och roller. Det 
behöver bli tydligt att miljöprogrammet inte avgränsas enbart till den direkta 
miljöpåverkan från de kommunala verksamheterna. 
Svar: Beaktas.  
 
Det är ett positivt grepp att utgå från miljöbalken, att börja från grunden och skapa 
kännedom om lagstiftningen. På samma sätt skulle programmet också kunna förhålla 
sig till plan- och bygglagen (PBL) då programmet så tydligt inriktar sig på hälsosamma 
livsmiljöer och hållbar samhällsplanering. 
Svar: Beaktas.   
 
Det är positivt att arbetet med Miljöprogrammet utgår från gemensamma, tydliga 
ramar. Ett förslag för att stärka dessa ramar ytterligare är lägga till en punkt om att 
bedöma konsekvenserna av de handlingsplaner som tas fram inom ramen för 
programmet. Detta skulle kunna stärka ambitionsnivån bland kommunens 
verksamheter genom att synliggöra handlingsplanernas förväntade konsekvenser 
redan i ett tidigt skede. En konsekvensbedömning kan även synliggöra potentiella 
synergieffekter och målkonflikter. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Det är positivt att programmet konkretiserar kommunens miljöarbete i tre olika 
arbetsområden. Här hade det varit bra om det genomgående framgår vilken nästa 
konkretiseringsnivå är, alltså vilka verktyg kommunen har för att förverkliga de 
övergripande ambitionerna i programmet. Exempelvis vilka mer specifika 
styrdokument kommunen har inom dessa områden och i vilka processer de ska 
tillämpas. Tydligheten kan då öka för att olika målgrupper ska känna sig berörda. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Klimatpåverkan liksom anpassningen till det redan förändrade klimatet saknas helt i 
programmet, förutom som mål listade i bilaga 1. Exempelvis nämns inte Borås Stads 
klimatstrategi, koldioxidbudget eller kraftsamlingen Klimat 2030.  
Svar: Beaktas, klimatarbete berörs i andra styrdokument. 
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Programmet kan med fördel tydligare koppla samman frågor om biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster, resiliens och klimatanpassning. Stöd för arbetet finns till exempel i 
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. Avsaknaden av dessa perspektiv 
kan innebära att avvägningar kring eventuella målkonflikter och synergier mellan 
frågor om klimat och biologisk mångfald riskerar att falla mellan stolarna. 
Svar: Beaktas och tillgodoses i kommande arbete.  
 
I bilaga 1 listas de globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 som är mest relevanta 
för programmet. När det gäller delmål 13 – Bekämpa klimatförändringarna ställer sig 
Länsstyrelsen frågande till om delmål 13.B (Främja mekanismer för att höja förmågan 
till klimatrelaterad planering och förvaltning) är det som mest går i linje med 
miljöprogrammet. Mål 13.B fokuserar på planering och förvaltning i de minst 
utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och 
marginaliserade samhällen. Möjligen ligger mål 13.2 – integrera åtgärder mot 
klimatförändringar i politik och planering mer i linje med målsättningarna för 
miljöprogrammet. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
På området ”Hållbar natur” står om kompensation att ”Negativa konsekvenser på 
skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella miljöer och strukturer som 
uppkommer av exploatering ska kompenseras.” När det gäller kompensationsåtgärder 
behöver det framgå att kompensation är aktuellt först som sista utväg, om 
anpassnings- eller skyddsåtgärder inte varit möjliga eller tillräckliga. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
På området miljöövervakning står att arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och 
naturområden ska kartläggas och dokumenteras. Detta område skulle kunna beskrivas 
ytterligare, exempelvis om det finns några särskilda avgränsningar. Även avsnittet om 
ekosystemtjänster ger intryck av att hela kommunen ska kartläggas. Här skulle en 
ytterligare precisering av var och vid vilka tillfällen ekosystemtjänster ska kartläggas, 
dokumenteras och åtgärdas bidra till mer tydlighet. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
På området ”Hållbart samhälle” kan läggas till att översiktsplanen bör vara ett verktyg 
för att förverkliga miljöprogrammet. Då är det bra om kommunen inkluderar 
miljöprogrammet som ett underlag till översiktsplanen, eller till en planeringsstrategi 
enligt PBL 3 kap 23§ om kommunen tar fram en sådan. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd.   
 
Länsstyrelsen vill även här påtala vikten av odelbarhet inom Agenda 2030 och att 
synergier går att finna vid inkludering av bland annat minskad klimatpåverkan i 
kommunens Miljöprogram. Vid uppförande av nya byggnader kan exempelvis ett 
perspektiv på klimatpåverkan i byggnadens hela livscykel inkluderas. Både 
konstruktionsmaterial och installationer kan väljas utifrån ett cirkulärt och 
resurseffektivt perspektiv. Det finns idag exempelvis bra metoder för återbruk av 
byggmaterial istället för nyproducerat material. Val av installationer har en stor 
klimatpåverkan för byggnader och här är det viktigt att välja produkter med låg 
klimatpåverkan och även här återbruka när möjligt. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd. 
 
Det är positivt att hållbar konsumtion är ett av arbetsområdena i programmet. 
Arbetsområdet skulle med fördel även kunna inkludera kommunens möjligheter att 
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stötta invånare och näringsliv till en mer hållbar konsumtion, exempelvis att 
möjliggöra för invånare att hyra, dela och låna. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.    
 
Det är positivt att genomförandet av programmet är strukturerat kring ett tillitsbaserat 
arbetssätt och Länsstyrelsen tar gärna del av kommunens erfarenheter kring arbetet 
med Miljöprogrammet längre fram. Vi menar att ett tillitsbaserat arbetssätt har 
potential att skapa ansvar för frågorna hos de av kommunens verksamheter som har 
kunskapen och kan förverkliga målen. Det ställer dock höga krav på 
miljökompetensen i verksamheterna, samtidigt som det är viktigt med stöttande 
strukturer i form av policyer, rutiner, indikatorer för uppföljning, med mera. Om 
något av detta saknas finns en risk att de åtgärder som tas fram av verksamheterna 
inte är tillräckliga för att nå målen, och att synergier mellan olika verksamhetsområden 
inte tas tillvara fullt ut. Kommunen bör överväga att förtydliga beskrivningen av 
målen och de tre arbetsområdena, för att säkerställa att de kan ge konkret vägledning 
till samtliga verksamheter. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Länsstyrelsen uppfattar att programmet är ett kommuninternt dokument. En 
utveckling av programmet vore att även uppmuntra till dialog och samverkan med 
andra aktörer, enligt Agenda 2030:s mål 17. I Vägledning för lokalt arbete med 
miljömål och Agenda 2030 beskrivs ett systematiskt samarbete med lokalt näringsliv, 
organisationer och invånare inom miljö och hållbarhetsområdet som en av 
förutsättningarna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i kommuner. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Länsstyrelsens rekommendation är att kommunen utvecklar Borås Stads 
Miljöprogram genom att beskriva hur kommunen planerar för ett systematiskt arbete 
med målkonflikter och synergier. Detta är viktigt för att ta vara på den 
innovationspotential som målkonflikter innebär likväl som det demokratiska ansvaret 
att hantera eventuella konflikter innan de blir destruktiva. 
Svar: Beaktas.  
 
Det är positivt att Borås Stad har en tydlig plan och ansvarsfördelning för 
uppföljningen av programmet. Något som skulle kunna stärka genomförandet och 
förankringen vore om uppföljningen kommuniceras internt men också externt i 
kommunen, vilket skulle kunna bidra till att väcka intresse för hållbarhetsfrågor och 
skapa en bred och demokratisk diskussion. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Uppföljningen blir också en viktig återkoppling till kommunernas verksamheter i och 
med det tillitsbaserade arbetssätt som kommunen planerar för. Därmed är det viktigt 
att uppföljningen också utvärderas tillsammans med berörda verksamheter, för att 
bedöma om de åtgärder som hittills genomförts bidragit tillräckligt till de utsatta 
målen. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Näringsliv Borås 
Vi vill poängtera att det har stor betydelse för näringslivets utveckling att vi kan föra 
en tajt dialog framförallt där eventuella förändringar kan få negativa konsekvenser för 
näringslivets expansion, omställning och utveckling. 
Svar: Noterat. 
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Partier  
Följande partier har ej inkommit med yttrande i ärendet: Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna. 
 
Centerpartiet 
Programmet anger under tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart samhälle och 
Hållbar konsumtion en lång förteckning på angelägna insatser, där åtgärder beskrivs i 
huvudsak kvalitativt (”… ska vi arbeta för att säkerställa en god och hälsosam 
livsmiljö för natur, djur och människor …” är en återkommande formulering). I ett 
program av den här arten går det kanske inte att vara detaljerad, men på något 
stadium måste kvantifiering och precisering av målsättning göras. Vi har funnit att 
nedanstående områden är angelägna att utveckla och förtydliga i detta sammanhang, 
även om de berörs under exempelvis hushållning med resurser (inte ”hushållning 
av”).  
Svar: Korrigerat till hushållning med istället för av. Miljöprogrammet utgår från 
tillitsbaserad styrning och ska inte peka ut ansvariga verksamheter.  
 
Mycket av det som lyfts fram har konsekvenser av olika slag, inte minst ekonomiska. 
En ansats till konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder vore av värde för att 
kunna bedöma och prioritera dessa. Vad är till exempel följden i arbetsbelastning och 
kostnader av att verksamheterna årligen ska göra kartläggningar, handlingsplaner och 
miljöberättelser, så som beskrivs under punkten arbetssätt, och dessutom genomföra 
faktiska åtgärder? Det finns redan i kommunen en strukturell överbyggnad, i form av 
bland annat klimatråd (politiker) och klimatkommitté (tjänstemän), vars roller 
behöver klarläggas och utvärderas, även i ett kostnads - och nyttoperspektiv.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 
Det förändrade klimatet och dess konsekvenser är ett alltmer akut problem, och 
frågorna är många, där miljöprogrammet kan behöva förstärkt fokus. Hur ska 
kommunen klara koldioxidbudgeten i praktiken? Kanske borde koldioxidbudgeten 
integreras i miljöprogrammet.  
Svar: Klimatarbete berörs i andra styrdokument.  
 
Komplettering behövs angående det regionala åtgärdsprogrammet, vilket hänvisas till 
på flera ställen i programtexten, men som enligt bilaga 1 vid remissutskicket saknar 
ställningstagande från Borås Stad. Flera av de områden vi framhållit här är även 
betonade i det regionala åtgärdsprogrammet, som minskad klimatpåverkan, hållbar 
användning av vattenmiljöer, hållbart brukande av skog och odlingslandskap, samt 
god bebyggd miljö och hållbar konsumtion.  
Svar: Beaktas, korrigeras.   
 
I punkt 8, uppföljning, behöver förtydligas vad som ska integreras respektive 
framtagas (regionala åtgärdsprogrammet för miljömål ska förmodligen integreras).  
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Moderaterna 
Vi tycker att uppnådda resultat utifrån programmet skulle sannolikt bli bättre ifall det 
pekades ut vilka nämnder och bolag som har störst ansvar för måluppfyllelse och ifall 
någon av dem har ett särskilt samordningsansvar. 
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Svar: Beaktas, beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska 
inte peka ut ansvariga verksamheter.  

Klimatarbetet nämns inte alls i programmet (bortsett från en referens till Agenda 
2030 i inledningen) trots att det är vår tids största ödesfråga. För att klara 
klimatomställningen krävs en politik som både minskar utsläpp och skapar tillväxt – 
inte en politik som omkullkastar vår vardag eller hotar jobb. 
Svar: Beaktas. Klimatfrågor tas upp i andra styrdokument.   
I texten anges att den biologiska mångfalden ska ökas, men i delmål 15.5 anges att 
den biologiska mångfalden ska skyddas. Vi förordar att det används samma 
formulering som i delmål 15.5. 
Svar: Beaktas. Korrigeras inte.   
 
Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet efterlyser fler konkreta åtgärder under stycket om hållbar natur. 
Svar: Beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska inte 
peka ut ansvariga verksamheter och/eller mål. 
 
Det är bra att programmet under rubriken ”Hållbart samhälle” lyfter fram den fysiska 
planeringens och bebyggelsens effekter på miljön. Det samma gäller frågan om 
mindre buller. Vänsterpartiet anser att man här också bör inkludera arbetet med så 
kallade ljusföroreningar, som enligt Statens lantbruksuniversitet (SLU) utgör ett 
underskattat miljöproblem. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
Angående arbetssätt så menar vi att det blir för detaljerat att i programmet slå fast att 
vi ska etablera en förvaltningsövergripande organisation med en arbetsgrupp och en 
expertgrupp. Valet av organisation måste vara mer flexibelt än att det är fastslaget i ett 
program som kommunfullmäktige ska anta. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd.  
 
När det gäller uppföljning är det Vänsterpartiets uppfattning att Kommunstyrelsen 
bör hantera det övergripande strategiska ansvaret för Borås Stads miljöarbete. Vi 
anser därför att strategiska frågor likt de som anges under rubriken ”Uppföljning” ska 
hanteras av Kommunstyrelsen. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd. Kan komma att ändras efter pågående omorganisation.  
 
Vidare så vill Vänsterpartiet betona betydelsen av just uppföljning. På miljöområdet 
har staden under senare år tagit steg framåt när det gäller ”policy”, men alltför ofta 
har detta inte fått tillräckligt genomslag i det praktiska arbetet. Vi vill också vara 
tydliga med att de ambitioner som vi tar på oss i stadens program måste vara 
vägledande vid fördelning av resurser. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 
Vi tycker vidare att det är för detaljerat att slå fast att verksamheternas 
miljökoordinatorer och/eller miljörapporter är de som sköter rapporteringen. Här bör 
vi lämna utrymme för respektive förvaltning och bolag att välja sin organisation. Inte 
minst i ljuset av det hänvisningar till tillitsbaserad styrning som finns i programmet. 
Svar: Beaktas och texten korrigeras.   
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Dennis Sako och Mikael Lund 
Handläggare 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 §150 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta 
innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret teckna avtal 
med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 
ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 
vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 
under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 
utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 
fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 
fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 
dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 
Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 
på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 
Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 
gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 
skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 
uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 
Servicekontoret specifikt men förutsätts gälla samtliga kommunala förvaltningar 

Nr 173
Renhållning i centrum

2022-11-21 Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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då dessa är samma juridiska person och varken näringsliv, statliga myndigheter, 
Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i normalfallet ser någon skillnad. 
Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 
besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 
cityringen i syfte att Borås Stad får möjligheten att genom Servicekontoret 
teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. Ett alternativt 
förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Servicenämnden 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen beslutar 
Ärendet remitteras till Tekniska nämnden för fortsatt handläggning. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 
ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 
vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 
under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 
utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 
fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 
fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 
dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 
Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 
på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 
Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 
gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 
skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 
uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 
Servicekontoret specifikt men förutsätts gälla samtliga kommunala förvaltningar 
då dessa är samma juridiska person och varken näringsliv, statliga myndigheter, 
Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i normalfallet ser någon skillnad. 
Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 
besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 
cityringen i syfte att Borås Stad får möjligheten att genom Servicekontoret 
teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Kommunstyrelsen anser att verksamheten nödvändigtvis inte behöver tilldelas 
Servicekontoret i första hand, utan att ansvarig nämnd med fördel kan 
genomföra en upphandling för att utse aktör som ska genomföra renhållningen. 
Mot denna bakgrund remitteras förslaget till Tekniska nämnden för fortsatt 
handläggning. 
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Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Servicenämnden 
 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 §150 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta 
innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret Tekniska 
nämnden teckna avtal med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet.  
Tekniska nämnden får i sin tur upphandla en aktör för renhållning och 
vinterväghållning. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 
ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 
vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 
under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 
utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 
fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 
fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 
dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 
Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 
på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 
Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 
gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 
skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 
uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 
Servicekontoret Tekniska nämnden specifikt men förutsätts gälla samtliga 
kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och varken 
näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i 
normalfallet ser någon skillnad. Tekniska nämnden ska i sin tur upphandla en 
aktör som sköter hela gaturummet. Utifrån ovanstående föreslår Tekniska 
nämnden Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, omfattande 
renhållning och vinterväghållning innanför cityringen i syfte att Borås Stad får 
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möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige 
upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Servicenämnden 
 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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2022-09-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2 

Renhållning i centrum 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen, från sitt 
beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får möjligheten att genom 
Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Sammanfattning av ärendet 
I centrala Borås, precis som i många andra städer, är ytorna mellan husen 
uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är vanligt att gatan ligger 
under kommunalt ansvar och området intill husväggen ligger under privat 
ansvar. Skräpet känner dock inga gränser utan blåser från den ena sidan till den 
andra. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det naturligtvis 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det, som ett exempel. 

Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar utanför sin 
fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. 

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om att sköta 
renhållning i Borås centrala delar, mot att fastighetsägarna betalade ersättning. 
2020 sade Servicekontoret upp alla dessa avtal med hänvisning till ett beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. Servicekontoret tolkar beslutet som att 
de är förhindrade att utföra renhållning på fastighetsägarens del av gaturummet. 

Sedan dess upplevs det något skräpigare i centrum och Borås har fallit några 
positioner i en nationell rankning. Borås Stad har sen 2012 utfört skräpmätning 
i de centrala delarna av staden. Mätningen utförs i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån. I år är det första gången mätningen visar en ökad nedskräpning. 
Fram till 2021 har mängden skräp halverats i de centrala delarna, tyvärr har 
denna trend brutits i år. Fastighetsägarnas organisation CiB har vidare uttryckt 
en önskan om att nya avtal tecknas. 

Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts 
gälla samtliga kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och 
varken näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige 
boråsaren i normalfallet ser någon skillnad.  

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 
besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 
cityringen, från sitt beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får 
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Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. 

Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-17, §150 

2. KF Skrivelse 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-28 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2 
 

  

 

Renhållning i centrum 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen, från sitt 
beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får möjligheten att genom 
Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Ärendet i sin helhet 
I centrala Borås, precis som i många andra städer, är ytorna mellan husen 
uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är vanligt att gatan ligger 
under kommunalt ansvar och området intill husväggen ligger under privat 
ansvar. Skräpet känner dock inga gränser utan blåser från den ena sidan till den 
andra. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det naturligtvis 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det, som ett exempel. 

Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar utanför sin 
fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. 

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om att sköta 
renhållning i Borås centrala delar, mot att fastighetsägarna betalade ersättning. 
2020 sade Servicekontoret upp alla dessa avtal med hänvisning till ett beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. Servicekontoret tolkar beslutet som att 
de är förhindrade att utföra renhållning på fastighetsägarens del av gaturummet. 

Sedan dess upplevs det något skräpigare i centrum och Borås har fallit några 
positioner i en nationell rankning. Borås Stad har sen 2012 utfört skräpmätning 
i de centrala delarna av staden. Mätningen utförs i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån. I år är det första gången mätningen visar en ökad nedskräpning. 
Fram till 2021 har mängden skräp halverats i de centrala delarna, tyvärr har 
denna trend brutits i år. Fastighetsägarnas organisation CiB har vidare uttryckt 
en önskan om att nya avtal tecknas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts 
gälla samtliga kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och 
varken näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige 
boråsaren i normalfallet ser någon skillnad.  
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Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 
besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 
cityringen, från sitt beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får 
möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. 

Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-17, §150 
2. KF Skrivelse 
 

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Samlokalisering hemsjukvård Vård- och 
äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 
hemsjukvård under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker 
förslaget. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD), Helena Ishizaki (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en hyrestid på 10 år. Ytan är 
ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Ärendet återremitterades, genom en minoritetsåterremiss, av 
Kommunfullmäktige 2022-08-25 för att kompletteras med en ”bredare analys”. 
Kommunstyrelsen anser att det är Vård- och äldrenämndens uppgift att 
genomföra behövliga analyser, för att inom ramen för sitt reglemente och sin 
budget driva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Detta principiella 
ställningstagande besvarar återremissen.   
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Vård- och äldrenämnden 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Samlokalisering hemsjukvård Vård- och 
äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till vård- och äldrenämnden för att kompletteras av en 
analys av effekterna av den föreslagna samlokaliseringen. 

 
 

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en hyrestid på 10 år. Ytan är 
ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Ärendet återremitterades, genom en minoritetsåterremiss, av 
Kommunfullmäktige 2022-08-25 för att kompletteras med en ”bredare analys”. 
Kommunstyrelsen anser att det är Vård- och äldrenämndens uppgift att 
genomföra behövliga analyser, för att inom ramen för sitt reglemente och sin 
budget driva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Detta principiella 
ställningstagande besvarar återremissen.  Därav återremitterar 
Kommunstyrelsen ärendet till vård- och äldrenämnden. 
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Vård- och äldrenämnden 
 

Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna 

Annette Carlson, Moderatera 

Andreas Exner, Sverigedemokraterna 
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Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Ritning 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-17 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Vård- och äldrenämnden 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2022-05-17

Lokalförsörjningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas. 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag

2. Ritning



kommunfullmäktiges handlingar  |  7–8 december 2022

 B 4097

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-17 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Vård- och äldrenämnden 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

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