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Datum 
2021-01-14 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 januari 2021  

 
 
OBS! Borås Stadshus AB sammanträder 14:00 och Kommunstyrelsens sammanträde 

startar direkt efter 
 
 
 
 Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 

undantag för ordföranden och justeringsperson. 
 
 

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

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

  
  

2.  Anmälningsärende 2021-01-18 
Dnr 2020-00863 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 2021-01-18 
Dnr 2020-00875 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor. 
Dnr 2020-00916 1.1.1.25 Programområde 1 
 

5. Kc2 Lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 
Dnr 2020-00871 2.6.1.0 Programområde 5 
 

6. Kc3 Revidering av förbundsordning Boråsregionen 
Dnr 2020-00741 1.1.2.25 Programområde 1 
 

7. Kc4 Budget 2021:2 Kommunstyrelsen 
Dnr 2020-00806 1.2.4.1 Programområde 1 
  

8. Kc5 Budget 2021:2 Kommunfullmäktige 
Dnr 2020-00807 1.2.4.1 Programområde 1 
  

9. KU1 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås 
Dnr 2019-00528 1.1.1.1 Programområde 2 
 

10. KU2 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 
juni 2020  
Dnr 2020-00401 3.7.2.25 Programområde 2 
  

11. KU3 Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Dnr 2019-00758 1.1.2.1 Programområde 2 
  

12. M1 Genomförandeavtal med Riksbyggen avseende 
kompensationsåtgärder, del av Byttorp 3:1, Fjällagatan 
Dnr 2020-00923 3.2.1.0 Programområde 4 
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13. E1 Delårsrapport januari-augusti 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020-00869 1.2.4.1 Programområde 1 
Bilagor:  

14. E2 Projekteringsframställan Johannelundsgatan SoL 
Dnr 2020-00792 2.6.1.1 Programområde 5 
  

15. E3 Anslagsframställan för Myråsskolan om- och tillbyggnad 
Dnr 2018-00849 2.6.1.1 Programområde 5 
  

16. E4 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2021 
Dnr 2020-00949 3.7.2.0 Programområde 2 
  

17. E5 Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 
Dnr 2020-00946 1.1.2.0 Programområde 2 
  

18. E6 Ekonomiskt stöd till Market Place 
Dnr 2021-00039 1.2.4.1 Programområde 1 
  

19. E7 Preliminära koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås 
Stadshus AB 
Dnr 2020-00914 1.2.2.3 Programområde 1 
  

20. N1 Förlängning Näringslivsstrategin 
Dnr 2020-00908 3.4.1.0 Programområde 1 
  

21. SP1 Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar och/eller 
nybyggda spår för pendeltågs-/spårvagnstrafik (Budgetuppdrag 
2017) 
Dnr 2017-00259 532 Programområde 5 
  

22. SP2 Yttrande över ansökan om planbesked för Kerstinsgärde 1:6 
(Kyllared Kyllängen 1) 
Dnr 2020-00628 3.1.1.2 Programområde 4 
 

23. SP3 Samrådsyttrande över detaljplan för Gässlösa: Gässlösa 5:15 
Dnr 2019-00451 3.1.1.1 Programområde 4 
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24. SP4 Yttrande över ansökan om planbesked för Liljedal 11 
Dnr 2020-00805 3.1.1.2 Programområde 4 
  

25. SP5 Yttrande över planbesked för Foten 1, Solvarvsgatan 8, Borås. 
Dnr 2020-00844 3.1.1.2 Programområde 4 
  

26. SP6 Samrådsyttrande över Bollebygds kommuns förslag på ny 
översiktsplan 
Dnr 2020-00866 3.1.1.5 Programområde 4 
  

27. SP7 Yttrande över Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. 
Dnr 2020-00811 3.1.1.0 Programområde 4 
  

28. SP8 Samrådsyttrande Sjömarken, Räveskalla 1:19 
Dnr 2018-00792 3.1.1.1 Programområde 4 
 

29. SP9 Tilläggsyttrande till Verksamhetsplan för detaljplanering 2021 
Dnr 2020-00818 3.1.1.1 Programområde 4 
 

30. CKS1 Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område 
Dnr 2020-00763 3.2.2.0 Programområde 1 
  

31. CKS2 Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet 
Dnr 2020-00931 1.1.4.3 Programområde 1 
  



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Instruktioner till valda ombud inför 2021 

års bolagsstämmor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor.

Datum 

2020-12-16 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-12-23 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00916 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 

Datum 

20201210 Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033-357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00916 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2021 års 

bolagsstämmor. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor.             

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2020-11-23 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2020-12-10 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2021 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 

om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 

enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                                 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2020-11-23 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2020-12-10 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2021 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 

delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 
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Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-

stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 

bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 

och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 

tiden intill 2021 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 

bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 

enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 

kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 

Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 

och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 

beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 

de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2021, rösta i enlighet 

med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2020 års förvaltning.      
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Fullmäktigeskrivelse   

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Datum 

2020-12-16 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00871 2.6.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

20201211 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

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 
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Datum 

2020-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00871 2.6.1.0 

  

 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.          

Ärendet i sin helhet 

Varje år i januari ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska 

lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med 

de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens 

lokalresursplan.  

Föregående år fanns i planen behovet av en förstudie av Kommunfullmäktiges 

sessionssal med. I investeringsplanen för 2021 finns ombyggnation med så 

behovet är att betrakta som uppfyllt.  

Coronapandemin har inneburit förändrad användning av både våra 

kontorsutrymmen och arbetssätt i form av digitala möten. Kommunstyrelsen 

ser därför inget behov under 2021 av fler kontor men anser att det på sikt skulle 

behövas tas ett strategiskt helhetsgrepp kring lokalytorna för de förvaltningar 

som finns i stadshuskvarteret.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Lokalbehovsplan för kommunstyrelsen 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:LN.diarium@boras.se


 

 

 

 

 

Lokalbehovsplan 2022-2024 

Kommunstyrelsen 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Övergripande nulägesanalys ................................................................... 3 

3 Nuläge lokaler ........................................................................................... 3 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och 

Östermalm .............................................................................................................. 3 

4 Förändrat behov ........................................................................................ 3 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Övergripande nulägesanalys 

Coronapandemin har inneburit förändrad användning av både våra kontorsutrymmen och arbetssätt i 
form av digitala möten. Kommunstyrelsen ser därför inget behov under 2021 av fler kontor men anser 
att det på sikt skulle behövas tas ett strategiskt helhetsgrepp kring lokalytorna för de förvaltningar som 
finns i stadshuskvarteret. 

I budgeten för 2021 finns fullmäktigesalens ombyggnad med i investeringsplanen. 

3 Nuläge lokaler 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Fabriksgatan 11 De fackliga 
organisationerna och 
organisationshälsa hyr 
in sig i dessa lokaler. 

      

Stadshuset, Kungsgatan 
55 

Inget behov under 
2021 av fler kontor på 
grund av 
coronapandemin och 
förändrat arbetssätt. 
Finns önskemål om ett 
helhetsgrepp för hela 
stadshuskvarterets 
lokaler. 

      

Kommunfullmäktigehuset, 
Sturegatan 

Lokalen är omodern, 
utrustad med gammal 
teknik och ventilationen 
är dålig. 

      

Antal platser i området        

4 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
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Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av förbundsordning Boråsregionen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa reviderad förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 

Kommunalförbund            

 

 

 

 

Datum 

2020-12-21 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-12-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00741 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2020-12-18 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 

2020-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00741 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av förbundsordning Boråsregionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderad förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 

Kommunalförbund            

Ärendet i sin helhet 

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och 

reviderades senast 2018-02-23. Ett påpekande från revisorerna föranleder 

revidering då kommunalförbundet enligt Kommunallagen inte ska välja 

ersättare för valda revisorer, § 7. 

På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, 

§ 23. Ett arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 

I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts 

igenom och redaktionella ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och 

delats upp. Följande paragrafer har lagts till och/eller fått tillägg. 

§ 5 Organisation – tillägg 

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 

§ 7 Revisorer - ändring 

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 

§ 11 Förbundskansli – ny 

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 

§ 23 Arkivbildning – ny  

           

Enligt förbundsordningen §24 skall respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige fastställa ny förbundsordning för att den skall gälla. 

Beslutsunderlag 

1. Ny förbundsordning 

2. Protokollsutdrag från Direktionens möte 2020-09-18   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, e-post: info@borasregionen.se 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Antagen Direktionen 2020-09-18, därefter fastställd av kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner 
Gäller from   2021-01-01 
 
Utöver vad som anges i kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser 

§ 1 Namn och säte 
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig 
av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang.  
 
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och 
Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation, VästKom. 

§ 2 Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  
 
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra kommuner efter 
beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas förbundsordningen.  

§ 3 Ändamål  
Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt 
och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på 
samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att 
främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
 
Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför varje år.  
 
Ändamålen kan gälla;  
1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för 

medlemskommunerna i deras roll och verksamheter. 
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt. 
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar.  

§ 4 Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1999 på obestämd tid. 

§ 5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 
 
Förbundsdirektion  
Direktionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två (2) 
ledamöter och två (2) ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en (1) 
ledamot och en (1) ersättare. Det ska eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive 
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kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande. Till Direktionen kan annan kommun adjungeras med en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
 
Partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation, men i 
någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste 
kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. 
Proportionalitet mellan partierna ska så långt som möjligt eftersträvas av Direktionen.  
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat from den  
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
Om ledamot eller ersättare i Direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger 
Direktionen, efter förslag från den medlemskommun eller parti ledamoten/ersättaren representerar, 
rätt att utse ny ledamot/ersättare, så kallat fyllnadsval. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.  
 
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning 
och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer och kan inrätta 
egna organ med representanter utsedda av medlemskommunerna. 
 
Presidium 
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder 
Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat. 
Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet. 
 
Valberedning  
I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt 
parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 
minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst  
12 % av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och 
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.  
 
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.  

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 
Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, medlemskap och 
andra former av samverkan med organ och aktörer. 
 
Direktionen ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas inom intressebolags verksamhet. 
 
Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i.  
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Direktionen ska inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de bolag som 
förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

§ 7 Revisorer  
Förbundet ska revideras av minst tre (3) revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. 
Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en (1) revisor. Borås revisor är 
sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en (1) 
revisor. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i Direktionen.  
 
Revisionsberättelse och delårsrapport 
Revisorerna ska senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd granskning 
till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla uttalande i 
ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även till följd av 
förhållanden som inte föranleder anmärkning.  
 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd granskning.  

§ 8 Initiativrätt  
Ärenden i Direktionen får väckas av; 

1. Ledamot i Direktionen 
2. Förbundsmedlem genom framställan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse  

§ 9 Närvaro och yttranderätt  
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden.  

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans 
Direktionen sammanträder i kommunalförbundets lokaler. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.  
 
Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 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. Ledamot som önskar delta på 
distans bör senast fem (5) dagar före sammanträdet anmäla detta till förbundskansliet. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under Direktionen handha förbundets administration och 
ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en förbundsdirektör som inför Direktionen 
svarar för förbundets löpande förvaltning. 

§ 12 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska 
anslås på förbundets anslagstavla på webbplats borasregionen.se  
 
Medlemskommunernas anslagstavlor länkar till förbundets anslagstavla i samband med kungörelser 
och tillkännagivanden.  
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§ 13 Finansiering av verksamheten  
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i 
förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska invånarantalet den 1 juli 
före verksamhetsåret användas.  
 
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets 
verksamhet.  

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga 
medlemskommuner per den 1 juli föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för 
täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten 
samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning  
Direktionen ska årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat erforderligt 
ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Budgeten ska innehålla 
en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. Förbundsdirektionens förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna. Det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.  

§ 16 Budgetuppföljning och årsredovisning  
Förbundsdirektionen ska senast i juni överlämna budgetuppföljning efter april och senast i oktober 
delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.  
 
Förbundsdirektionen ska senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde då årsredovisningen 
fastställs. I samband med kungörelse av Direktionens sammanträde annonseras om allmänhetetens 
frågestund som ska ligga i anslutning till Direktionens sammanträde.   

§ 17 Lån, borgen mm  
Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 18 Arvoden  
Direktionen beslutar om arvoden till ledamöter och ersättare i Direktionen respektive revisorer på 
förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny 
förbundsordning fastställts av medlemskommunerna. 



Förbundsordning 
Datum: 2020-09-01 

Diarienummer: 2020/SKF0155 
Sida 5 (6) 

 
§ 20 Utträde ur förbundet 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och 
uppsägningstiden är två (2) kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen 
utträder ur förbundet.  
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. 
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, 
om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar. 

§ 21 Likvidation och upplösning 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, 
när uppsägningstiden i § 20 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i 
respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidationen verkställs av Direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i § 14 angivna fördelningsgrunden tillämpas. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas 
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som 
behövs för en ändamålsviktig avveckling. 
 
När Direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med 
redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är 
förbundet upplöst. En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 
förrättats av Direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett (1) 
år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot 
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd ska 
likvidationen återupptas. 
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska Direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska ta 
över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv. 

§ 22 Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol. 
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§ 23 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen samt 
att vara arkivdepå. Arkivreglemente se bilaga. 

§ 24 Ändring av förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av Direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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Arkivreglemente för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande reglemente gälla för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Reglementet gäller Direktionen och förbundsrevisorer samt andra organ inom kommunalförbundet 
med självständig ställning. Reglementet ska även tillämpas av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser där Boråsregionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (enligt OSL 2 
kap 3§). Bestämmelserna ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Mål och syfte 
Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare 
precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller 
förordning.  

Arkiv  
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från förbundets verksamheter och sådana handlingar 
som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som förbundet beslutar ska tas om 
hand för arkivering. Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  

• rätten att ta del av allmänna handlingar  
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
• forskningens behov.  

Ansvar  
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje myndighet ansvarar också för att främja 
arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Myndigheten ska 
säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning.  

Omorganisation och förändrade arbetssätt  
När en myndighet förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt 
påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivvård  
Varje myndighet ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse 
standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara 
organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och 
vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en 
informationshanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. 
Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som 
försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad 
arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring 
metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.  
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Gallring  
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis 
begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt att gallring sker 
varsamt.  
 
Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om 
överföringen medför  

• informationsförlust,  
• förlust av möjliga informationssammanställningar 
• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  
• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

 
Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.  
 
Varje myndighet fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska myndigheten samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivmyndighet 
Direktionen är arkivmyndighet. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och 
arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheten och får i samband 
med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Revidering av förbundsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0155 
 
Beslut 
Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med  
§ 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-
23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.  
 
På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett 
arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 
 
I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts igenom och redaktionella 
ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till 
och/eller fått tillägg.  
 
§ 5 Organisation – tillägg 
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 
§ 7 Revisorer - ändring 
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 
§ 11 Förbundskansli – ny 
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 
§ 23 Arkivbildning – ny 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av 
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

Stadsledningskansliet får i budget 2021 ett effektiviseringskrav på 1,0 % (1,3 mnkr) samt ytterligare 
sparbeting om 0,5 mnkr. Detta hanteras genom att två vakanta tjänster fortsätter att vara vakanta under 
2021 samt att budget för strategiska utbildningsinsatser minskar. 

För att genomföra Utbyggnadsstrategin (KS beslut 2019-03-03) krävs tid, resurser, kunskap och en 
organisation som ger förutsättningar att lösa komplexa stadsbyggnadsprocesser. För Gässlösaområdets 
omvandling tillskjuts 0,5 mnkr till budget 2021. 

2  Omvärldsanalys 

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva 
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för 
strategiska och långsiktiga beslut. Samtidigt sker en ständig utveckling såväl nationellt som regionalt och 
lokalt som ger nya utmaningar. Staden påverkas av nya handels- och resemönster, fordonsutveckling, 
arbetskraftsbrist, klimatförändringar och en förändrad omvärld. Hur den positiva utvecklingen förstärks 
och hur oönskade förändringar bemöts är viktiga utmaningar i samhällsbyggandet. För att motverka 
olika former av kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap krävs bland 
annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete. 

Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt 
kostnadsutvecklingen. Den pågående Coronapandemin har förändrat de ekonomiska förutsättningarna 
drastiskt med en global konjunkturkollaps och exceptionella ras för produktion, sysselsättning och 
inkomster i de flesta regioner och länder världen över. Detta medför en betydande ovisshet kring vad 
som väntar under 2021, inte bara ekonomiskt utan även för stadens utveckling. 

Borås Stad har även en stor utmaning att i den allt tuffare konkurrensen om arbetskraften, som 
dessutom ökar till följd av den demografiska utvecklingen, rekrytera medarbetare med rätt kompetens, 
behålla dem och ge dem möjlighet att utvecklas och bidra till ett gott samhälle. Därför måste Borås Stad 
vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 

Kommunens invånare förväntar sig en hög kvalitet på kommunens service, och de förväntar sig 
inflytande och en ökad valfrihet. Invånarna har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen. Där utgör 
det pågående arbetet med Borås Stads övergripande digitalisering en viktig del. 

2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Med tanke på rådande pandemisituation ses ett utökat behov av snabb digitalisering. Det arbetas bl a 
med att smidiggöra möten, lösa digitala attester och skapa bra arbetssituationer på distans. Resande och 
möjligheter till kurser och konferenser kommer med stor sannolikhet att påverkas för 
Stadsledningskansliet både som utförare och deltagare. 
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Fortsatta inköp av sjukvårdsartiklar är en nödvändighet och administreras av Koncerninköp, 
Stadsledningskansliet. Till detta kommer distributions- och lagerkostnader som hittills inte kvalificerats 
som giltiga för statsbidrag. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Antal gästnätter i Borås ska 
öka. 

201 527 215 448 216 616 225 846 145 694 

Antal gästnätter i Borås ska öka. 

Så nås målet för indikatorn 

Vi mäter besöksnäringen i turistekonomiska effekter, där kommersiella övernattningar är en stor del av 
den effekten. För Borås del är attraktivare reseanledningar ett sätt att nå målet. Exempel på sådana kan 
vara olika evenemang, ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion Center 
och ett ombyggt Kongresshus. 
Redovisningen av utfallet utgörs av rullande 12, dvs. de senaste 12 månadernas utfall, här november 
2019 till oktober 2020. 
Faktorer som kan påverka framtidens siffror: 
-Effekterna av Covid-19
-En ev lågkonjunktur
-Färre deltagare på kongresser och möten till följd av utveckling av digitala sammankomster
-Det planerade nya hotellet är inte klart 2021
-2021 fyller Borås 400 år
-Borås TME arbetar med att finna fler helgprodukter som attraherar privatresenärer och få igång
boende på hotellen där vi har låg beläggning idag

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Uppdraget ligger i linje med pågående arbete inom Socialt hållbart 
Borås- barn och unga. Flera utvecklingsområden behöver involveras 
i fortsatt arbete tex arbete, bostäder, demokrati. Tjänstepersoner 
kommer att ta fram ett underlag.
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3.2 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Resultatet av det 
sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i 
Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät skala mellan 1 
och 6). 

   3,46  

Rankingen i SKL:s öppna 
jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska 
öka 

62 66 74 72  

Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad 

ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6). 

Så nås målet för indikatorn 

Arbete med attitydförbättrande åtgärder. 

Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 

ska öka 

Så nås målet för indikatorn 

Ständigt arbete tillsammans med övriga förvaltningar som berörs med att skapa Sveriges bästa 
näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2020. 

3.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andelen hushåll och företag 
som har tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s ska 
öka, % 

63,4 74,4 82 82  
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Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 

ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 

För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta 
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen 
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger 
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås 
med kringliggande kommuner. Dock är målvärdet oförändrat eftersom det finns tecken på en 
avmattning av installationstakten hos kommersiella aktörer och att vissa fiberprojekt har pausats. 
 
För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera 
kommunens 21 tätorter. 
 
Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2021 bör 
90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s". Målet för 2025 är att 
95 % ska ha tillgång till 100 Mbp/s. 

 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

3.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort 
effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas och företagens 
framtida behov av el. 

Ekonomistyrning samordnar utredningen med 
Borås Elnät AB som bland annat har uppdraget att 
med god leveranssäkerhet och med optimalt 
resursutnyttjande främja distributionen av el inom 
Borås Stad. Utredningen beräknas vara klar under 
andra halvan av år 2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga 
kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras 
effektivitet i termer av minskad koldioxid per 
investerad krona. 

Uppdraget ligger väl i linje med övrigt planerat 
klimatstrategiskt arbete under 2021. Ett internt 
nätverk och omvärldsbevakning för frågor rörande 
kolsänkor har startats under 2020. Med hjälp av 
nätverket och fortsatt omvärldsbevakning inom 
bland annat relevanta externa nätverk kommer 
uppdraget kunna besvaras. I nätverket ingår 
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och 
Borås Energi och Miljö. 
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3.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

4 4,2 7,1 2,8 3,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

0,1 12,9 3,2 1,4 0,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

  - 63  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras både avseende korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.  
HR-strateg på Stadsledningskansliet ska tillsammans med cheferna följa upp arbetsmiljön på 
Stadsledningskansliet bl a genom att kontinuerligt gå igenom flex-saldon med fokus på höga plussaldon, 
då detta kan vara ett tecken på hög arbetsbelastning. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 

Anställningar på en förvaltning som Stadsledningskansliet ska normalt inte vara timavlönade  men 
förvaltningens användning av timavlönad personal är att härleda till korta anställningar för särskilda 
projekt t ex elever från högskolan som utför arbete under loven och kan ses som en del i att attrahera 
framtida medarbetare. Vilka avdelningar och syfte med anställningar av timavlönade ska följas upp 
årligen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 

De förändringar gällande friskvårdsbidraget som Borås Stad genomförde från och med 2019-01-01 har 
förbättrat förutsättningar för nyttjandet av friskvårdsbidraget och därför kan det förväntas ha en 
fortsatt ökning i uttaget för 2021, detta genom att avdelningarna lyfter frågan om friskvårdsbidrag på 
arbetsplatsträffarna. 
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3.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och 
äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts med 
uppdrag att redovisa en handlingsplan med förslag 
som stärker och utvecklar Borås stad som 
arbetsgivare för undersköterskor och 
stödassistenter.  
Planen ska innehålla förslag som bidrar till att 
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
undersköterskor och stödassistenter inom 
områdena Kompetens- och personalförsörjning, 
arbetsvillkor och lönebildning.  
Arbetsgruppen kommer att bestå av 
förvaltningschefer från Vård- och äldreförvaltningen 
och Sociala omsorgsförvaltningen samt två 
representanter från Kommunal. Arbetsgruppen leds 
av tjänsteman från Personal och förhandling. 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads 
budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. 

Inom tillitsresan pågår ett arbete att ta fram en ny 
process för budget och bokslut. När inriktningen i 
det arbetet är klart kommer vi tillsammans med 
Ekonomistyrning att integrera klimatfrågan i 
budgetprocessen. Parallellt med detta ser 
klimatkommittén över hur kommunkoncernen kan ta 
med klimathänsyn i investeringsprocessen. 

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. 

Samverkan mellan berörda nämnder inom 
kommunens samhällsbyggnadsverksamhet kan 
underlättas genom bla ökad kunskap, förståelse, 
samordning, nämndöverskridande 
presidieöverläggningar samt utarbeta en 
kartläggning och gemensam definition av 
samhällsbyggnadsprocessen. Med stöd av KF 
beslut 2016-03-17 om samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen kommer en 
processkartläggning göras samt förslag på 
definition av samhällsbyggnadsprocessen. 
Processkartläggningen har påbörjats och ska 
redovisas till Strategiska gruppen under mars-21. 
Kartläggningen förväntas tydliggöra 
verksamheternas uppdrag, ansvar, underlätta ett 
mer processbaserat arbetssätt och underlag för 
gemensamt förbättringsarbete. 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att 
förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och 
föreslå nämnd som ska ta det övergripande 
ansvaret för detta arbete. 

En ny regional avfallsplan håller på att tas fram. 
Den innebär att det förebyggande avfallsarbetet 
behöver stärkas. I samband med genomförandet 
kommer ett mer coachande arbetssätt behövas för 
att minska avfallet från kommunal verksamhet. 
Ansvarsfrågan kommer att utredas tillsammans 
med Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, 
Koncerninköp och Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda 
alternativet. Uppdraget ska redovisas senast 
halvårsskiftet 2021. 

Dialog om genomförande kommer att ske med 
berörda nämnder i januari månad 2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll 
vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska 
ansvara för. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) ska tillsammans och i 
nära samverkan med Servicekontoret utreda och 
identifiera krisberedskapens behov och risker 
utifrån ett nuläge och ett framtidsscenario vid olika 
former av kriser. Utgångspunkterna i utredningen 
ska vara den av Kommunfullmäktige beslutade Risk 
och sårbarhetsanalysen (RSA), gällande 
lagstiftning inom området, Borås stads relevanta 
styrdokument samt stöd och råd från främst 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). I utredningen ska nationella, regionala och 
lokala initiativ inom området beaktas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första 
halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

Stadsledningskansliet kommer i början av 2021 att 
utreda bakgrund och syfte vad gäller uppdraget. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra 
ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

Under 2020 genomfördes en projektstudio med 
fokus på invasiva arter. Det arbetet kommer att 
ligga till grund för att ansvarsfrågan ska klargöras. 
Arbetet görs tillsammans med Miljöförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen, Borås Energi och Miljö och 
Mark och exploatering. 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur ett system 
med volymkompensation för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas. 

Uppdraget genomförs av Budget- och 
controlleravdelningen tillsammans med berörda 
nämnder. Målsättningen är att ha ett förslag 
framme till Ekonomiska ramar 2022. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 88 207 88 207 95 009 95 009 0 

Kostnader -226 457 -252 457 -223 016 -221 772 1 244 

Buffert -595 -595 -643 -637 6 

Nettokostnader -138 845 -164 845 -128 650 -127 400 1 250 

Kommunbidrag 138 845 138 845 128 650 127 400 -1 250 

Resultat 0 -26 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

      

Nettoinvesteringar      

Budget och prognos för 2020 har ändrats. Tillskott till budget har kommit av lokal utveckling, 
ersättning för gymnasiemåltider våren 2020 samt kamerabevakning. Den negativa prognosen kommer 
av kostnader för rivning och sanering av Gässlösa (KF 2019-11-20 § 261). 

4.3 Nämndens uppgift 

Stadsledningskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera 
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor, 
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som 
"koncernledning" med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet. 

Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och 
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering 
och analys av nämndernas resultat. 

Stadsledningskansliets avdelningar speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, 
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, 
näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt centrum 
för kunskap och säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption. 

4.4 Ekonomiska förutsättningar 

Budget för verksamheten Stadsledningskansliet sätts till 127,4 mnkr. Detta efter att 
effektiviseringskravet beslutats till 1,0 % samt att verksamheten fått ytterligare sparbeting om 0,5 mnkr. 
Effektiviseringen innebär att två vakanta tjänster ej tillsätts samt att budgeten för strategiska 
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utbildningsinsatser minskar. Till budgeten har skjutits 0,5 mnkr för initiering av 
stadsomvandlingsprojekt Gässlösa. 

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Årligen 
presenteras könsuppdelad statistik för att bland annat säkerställa jämställda löner och 
kompetensbaserad rekrytering. Jämställdhetsarbetet tillsammans med diskrimineringsfrågor och arbete 
med att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna är integrerat i förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Som en del i arbetet med jämställdhet ska jämställdhetsperspektivet tillämpas i förvaltningens 
budgetarbete, så kallad gender budgeting. Genom att använda sig av gender budgeting synliggörs hur 
offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektivet. Syftet är att förhindra att 
offentliga medel fördelas på ett vis som är diskriminerande. Under 2021 ska förvaltningens uttag av 
friskvårdsbidrag och kompetensutveckling analyseras ur ett genusperspektiv för att få kunskap om hur 
de fördelas mellan könen och vilka effekterna kan tänkas bli. Genom en sådan analys går det också att 
utvärdera om de jämställdhetspolitiska målen som är relevanta för analysen översatts till budgetmässiga 
beslut. 

4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Kommunledning      

Intäkt 45 601 45 601 49 720 49 720 0 

Kostnad -190 112 -216 112 -185 419 -184 169 1 250 

Nettokostnad -144 511 -170 511 -135 699 -134 449 1 250 

Personaladministration      

Intäkt 2 194 2 194 2 194 2 194 0 

Kostnad -2 794 -2 794 -2 804 -2 804 0 

Nettokostnad -600 -600 -610 -610 0 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -18 266 -18 266 -18 539 -18 539 0 

Nettokostnad -18 266 -18 266 -18 539 -18 539 0 

Markreserv      

Intäkt 25 500 25 500 28 000 28 000 0 

Kostnad -9 257 -9 257 -10 315 -10 315 0 

Nettokostnad 16 243 16 243 17 685 17 685 0 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkt 3 812 3 812 3 861 3 861 0 

Kostnad -4 112 -4 112 -4 221 -4 221 0 
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Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Nettokostnad -300 -300 -360 -360 0 

Markupplåtelse för 
flerbostadshus och 
industri 

     

Intäkt 3 820 3 820 3 680 3 680 0 

Kostnad -601 -601 -502 -502 0 

Nettokostnad 3 219 3 219 3 178 3 178 0 

Markupplåtelse för 
småhus 

     

Intäkt 7 280 7 280 7 554 7 554 0 

Kostnad -360 -360 -288 -288 0 

Nettokostnad 6 920 6 920 7 266 7 266 0 

Vård och omsorg      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 410 -1 410 -1 431 -1 431 0 

Nettokostnad -1 410 -1 410 -1 431 -1 431 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -140 -140 0 

Nettokostnad -140 -140 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkt 88 207 88 207 95 009 95 009 0 

Kostnad -227 052 -253 052 -223 659 -222 409 1 250 

Nettokostnad -138 845 -164 845 -128 650 -127 400 1 250 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Ett högre effektiviseringskrav om 1,0 % samt ytterligare sparbeting om 0,5 mnkr innebär att två 
vakanser inte kommer att tillsättas under 2021 samt att budget för strategiska utbildningsinsatser 
minskar. Stadsledningskansliet får ett tillskott till budgetramen om 0,5 mnkr för initiering av 
Gässlösaomvandlingen. Samtliga dessa poster ryms inom verksamhet Kommunledning varför övriga 
verksamheter är oförändrade i förhållande till Budget 2021:1. 

4.5.2 Kommunledning 

4.5.2.1 Kommunikation 

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för 
Borås Stads uppdrag och verksamheter. Värde och verksamhetsnytta uppstår när vi systematiskt 
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kommunicerar på rätt sätt och med rätt innehåll från början – när mål, prioriterade frågor, förändringar 
och vårt uppdrag kommuniceras väl både externt och internt. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet används strategiskt och genomtänkt, i 
samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. 

Arbetet på avdelningen innebär också att hantera det dagliga verksamhetsbehovet av 
kommunikationsinsatser. 

Avdelningens uppdrag 
Strategiarbete 

 Anseende för Borås Stad och Borås 

 PR- och mediearbete 

 Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet. 

Kommunikationsstöd  

 Stöd, planering och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål, 
viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt 

 Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i 
kommunövergripande projekt 

 Coacha chefer 

Basstruktur och produktion 

 Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se, 
intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens 
övergripande konton i sociala medier 

 Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommunövergripande 
projekt och beslut 

Mål som kommunikation kan stötta 

 ge invånarna möjlighet att ta del av våra tjänster 

 skapa insyn i demokratiska processer och beslut 

 skapa en rättvis och korrekt bild av våra verksamheter 

 förbättra våra verksamheter 

 marknadsföra konkurrensutsatta verksamheter 

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell 
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen. 

Extern kommunikation 
Under 2021 fortsätter vi arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på kommunens kommunikation. 
Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning eller 
samordning av Kommunikationsavdelningen. 

Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på områden 
som vi driver: 

 Aktivt och samordnat mediearbete för förvaltningsorganisationen 

 Effektivt, samordnat arbete med kriskommunikation 

 Sammanhållet arbete med Borås Stads anseende; här ingår arbetsgivarvarumärket, samt platsen 
Borås i samverkan med andra huvudmän 

 Hur kommunikation kan stödja tillitsbaserad styrning och ledning då Kommunstyrelsen i 2019 
beslutat att revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning 

Avdelningen bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, 
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marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikation i 
övergripande projekt eller i samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor, samt i 
arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 

Intern kommunikation 
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare 
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor ökad livskvalitet. Viktigt för att 
det ska fungera bra är att alla medarbetare delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar 
professionellt och ser sin delaktighet i vårt uppdrag. 

Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter. 

Marknadsföring  
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få 
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med BoråsBorås TME AB och 
Högskolan i Borås i exempelvis aktiviteter som deltagande i Almedalen, Borås 400-års jubileum och 
marknadsföring av platsen Borås. 

Avdelningen genomför tillsammans med Kvalitet och Utveckling en av aktiviteterna under 400-års 
firandet som innebär att Borås uppmärksammar demokratins 100-års jubileum. 

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) utsåg Borås till Årets Studentstad 2020/2021 efter en ansökan 
från Kommunstyrelsen i december 2019. Som en del av jubileumsåret arrangeras SFS Fullmäktige (SFS 
Fum) i Borås våren 2021. Borås Stad delfinansierar SFS Fum och marknadsför Borås som årets 
studentstad tillsammans med Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och Borås Näringsliv. 

Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och 
kulturevenemang. 

4.5.2.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering, 
uppföljning och styrning samt strategisk IT. Sedan 1 maj 2019 tillhör också sekretariatet och juridik 
avdelningen ekonomistyrning. Sekretariatet hanterar sekreterarskap i Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen, Arvodesdelegationen och Kommunfullmäktiges valberedning. Juridik ger juridiskt 
stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen, handlägger lotteritillstånd samt 
bistår Valnämndens kansli. 

Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den politiska ledningen skapa 
förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge förutsättningar för 
diskussioner på olika nivåer. 

Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt 
kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Utöver det har Coronapandemin 
förändrat de ekonomiska förutsättningarna drastiskt med en global konjunkturkollaps och exceptionella 
ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar 
bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. Betydande ovisshet råder 
därför kring vad som väntar under budgetåret 2021. 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos från maj 2020 beräknas 
skatteunderlaget med anledning av coronautbrottet minska med -0,6 procent i reala termer för 2020 
och öka med endast ca 1,5 % för vardera åren 2021 och 2022. De kommande åren ökar även behoven 
av kommunernas välfärdstjänster genom de demografiska förändringar som främst ger en större andel 
äldre men även ökning i grundskola och gymnasium. 

Prioriteringar 2021 
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, rapporter och andra styr- och 
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uppföljningsprocesser och deltar i arbetet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads 
styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar. 

Arbetet med att stödja den politiska organisationen fortsätter 2021 från hela avdelningen. Detta för att 
göra en ännu bättre samlad uppföljning av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De 
ekonomiska utmaningarna på längre sikt för Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra 
beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar. 

Avdelningen arbetar fortsatt med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Arbetet kommer 
att utvecklas ytterligare under 2021 med fokus på god ekonomisk hushållning och långsiktig 
skuldutveckling med anledning av kommande investeringar. Under året påbörjas arbete med att titta på 
förutsättningarna för en gemensam budgetprocess för kommunkoncernen. För att säkra tillgången på 
kapital har internbanken de senaste åren förlängt kapitalbindningen, har fler finansieringskällor samt en 
rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. 

Strategisk IT arbetar framåtriktat och övergripande med styrningsfrågor inom IT-arkitektur och 
informationssäkerhet. Enheten stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för 
att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god bredbandsinfrastruktur. För att klara 
de utmaningar som kommunsektorn ställs inför kommande år med fler personer som behöver 
kommunernas insatser och relativt sett färre i arbetsför ålder så måste de möjligheter som 
digitaliseringen ger utnyttjas maximalt. Ekonomistyrning kommer att vara drivande i Borås Stads arbete 
utifrån den Digitala strategin och vara en central katalysator för att öka och följa den digitala mognaden 
i hela den kommunala organisationen. Öppen Data är ett område som lyfts i den Digitala Strategin. 
Borås Stad kommer att delta tillsammans med andra kommuner i Västra Götalandsregionens 
samverkan kring Öppen Data. 

4.5.2.3 Personal och förhandling 

Personalpolitiken skapar förutsättningar för verksamhet och medarbetare att utföra sitt uppdrag på 
bästa sätt och ge boråsaren en god service. Här läggs grunden för att Borås Stad ska kunna erbjuda en 
bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv med konkurrenskraftiga arbetsvillkor. 

Personal- och förhandlingsavdelningen leder, stödjer och följer systematiskt upp personalarbetet i 
Borås Stad. Avdelningen arbetar med personalpolitik i vid mening och hanterar områdena; arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning, employer branding, lönebildning, förhandling, arbetsrätt 
och pensioner. Under 2019-2021 finns ett utökat stöd genom projektet Frisk organisation. Under dessa 
tre år bidrar enheten Organisationshälsa med insatser för ett hållbart arbetsliv. 

Framtida utmaningar 
Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och den demografiska utvecklingen gör att 
den kommer att öka ytterligare. För att möta denna utmaning krävs ett strategiskt arbete på flera olika 
områden som stärker ett hållbart arbetsliv där fler väljer att arbeta mer och längre. Det finns behov av 
att koppla ihop organisatoriska strukturer och styrning/ledning med villkoren på den enskilda 
arbetsplatsen. 

Uppdrag  
Fem arbetsgrupper startade 2020 för att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen från olika 
infallsvinklar. Grupperna har varit förvaltningsövergripande och letts av Personal och förhandling. 
Huvuduppgiften har varit att ta fram idéer och förslag inom nedanstående områden och under 2021 ska 
detta arbete omsättas i praktisk handling. 

Områden: 

 Förlänga tiden i arbetslivet 

 Få deltidstjänstgörande att arbeta mer 

 Skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaron 
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 Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 

 Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 

Aktiviteter 2021 

 Arbetsgivarvarumärket (Employer Branding) 
Fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket och exponeringen av Borås Stad som arbetsgivare, 
bland annat genom medverkan på utvalda arbetsmarknadsdagar, ökad närvaro på sociala medier 
samt fortsatt utveckling av film för marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Utveckling av 
karriärsidor på hemsidan i syfte att på ett tydligt och attraktivt sätt presentera exempelvis 
karriärvägar, medarbetarporträtt och verksamhet. 

 Digitalisering 
InfoCaption - I nära samarbete med förvaltningarna genomförs en omstart av guideverktyget 
InfoCaption för webbaserad introduktion/utbildning. Ett arbete med att skapa struktur har 
påbörjats och webbutbildning i verktyg är igång. En webbaserad central övergripande 
introduktion planeras där förvaltningarna kan knyta an sina förvaltningsspecifika 
introduktioner. 
Kompetensmodul - En arbetsgrupp tittar på digitala system för kompetenskartläggning för 
medarbetare samt ett digitalt system som stöd för förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner. 

 Kompetensförsörjningsplaner 
Vi ska under året följa upp förvaltningarnas arbete med sina kompetensförsörjningsplaner som 
under 2020 arbetats fram enligt en ny struktur. Denna struktur tydliggör 
kompetensförsörjningsplanernas syfte, som är att på kort, medellång och lång sikt ta tillvara, 
utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå 
verksamhetsmålen. 

 Projekt/samarbeten i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare 
Fokus för 2021 är att utveckla det strukturövergripande arbetet på grupp- och organisationsnivå 
för att främja ett hållbart arbetsliv och minska ohälsan. Det sker genom 
Samordningsförbundets projekt Män i Hälsa, samverkan med Primärvården och 
Försäkringskassan samt Borås Stads projekt Frisk organisation. 

 Organisationshälsa (Frisk organisation) 
Under 2021 fortsätter enheten att i nära samverkan med förvaltningarna arbeta med 
arbetsplatser med tecken på ohälsa. Verksamhet och arbetsmiljö inventeras med metoden 
arbetsmiljöscreening. Förslag på utvecklingsområden lämnas och stöd ges i utvecklingsarbetet. 
Insatserna kan till exempel handla om chefsstöd och utbildning. 

 Lön och förmåner 
Arbetet med att utveckla lönebildningen fortsätter under 2021. Pilotprojektet med införande av 
ny löneinplaceringsmodell fortsätter. Genomförda åtgärder för att kvalitetssäkra 
löneöversynsprocessen ska implementeras och samtliga chefer och medarbetare ska utbildas. 

 Övergripande 
Under året ska effekterna av KAL-gruppernas (kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lön) 
åtgärder följas upp. 

4.5.2.4 Näringsliv 

Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, etablering, näringslivsutveckling och 
internationell samordning. Avdelningen bevakar även omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå 
omvärldens förändring, vilket ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. Vi deltar 
proaktivt inom många utvecklingsområden, t ex i framtidens logistiska lösningar genom projekten 
Autofreight, Surflogh, Good Gods, Dryport Borås och Idolly. Vi deltar också i projekt avseende 
landsbygdsutveckling, cirkulär ekonomi och innovationer i små företag samt Creative Innovation, ett 
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projekt för utveckling av digitala verktyg för kreativa företag. Vi driver också många nätverk för att 
stimulera tillväxt och utveckling som manifesteras av Näringslivsdagen årligen. Inför 2021 fortsätter 
arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom nedan prioriterade områden: 

Etablering och tillväxt 
Det är många som vill etablera sig i Borås. Under 2021 tar vi tillsammans med berörda avdelningar och 
förvaltningar fram nya etableringsområden som säkerställer att staden har mark att möta en fortsatt stor 
efterfrågan med. 

Internationella kontakter sker genom olika delegationsbesök, genom att delta i Business Swedens 
förfrågningar, genom samarbetet i BRB (Business Region Borås) och genom egna riktade insatser. 

Avdelningen ansvarar för huvudprocessen, Tillväxt och Etablering, som målinriktat leds av 
Näringslivets servicecenter. Tillsammans med övriga förvaltningars arbete inom respektive delområden 
syftar arbetet till att göra Borås bäst i landet vid service för näringslivet vid ny- och ometablering. 

Handel 
Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi stadens viktiga 
styrkeområde, handeln. Vi arbetar tillsammans med Högskolan i Borås och näringslivet för att stärka 
Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen 
som Sveriges centrum för digital handel och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på 
kompetenta medarbetare för framtiden. Tillsammans med E-handelsstaden genomför vi 
strategiprogrammet E-handelsstaden 2.0. Coronapandemin har haft en negativ inverkan på många 
företag inom handel och service. Under 2021 fokuserar vi på att fortsatt underlätta för dem att 
överleva, utvecklas och bygga en ny starkare position. Vi samverkar med Borås Näringsliv kring olika 
åtgärder för att stärka den fysiska handeln. 
 
Upplevelseindustri 
Arbetet fortsätter med att bygga och bibehålla Borås varumärke som Sveriges textila huvudstad. Textile 
Fashion Center är ett viktigt redskap där vi tillsammans med BoråsBorås TME AB verkar för att fler 
möten läggs i Borås. Vi fortsätter vår satsning i Berlin tillsammans med Svenska ambassaden, 
Tysk/Svenska Handelskammaren och Svenska Institutet. 

Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att utveckla, 
administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa. Under 2021 gör vi en särskild insats för att få 
ACTE på fötter igen efter den mycket negativa inverkan Corona haft på nätverket. Vi fokuserar på 
projektet Native som drivs inom ACTE och söker flera projekt för utveckling inom bland annat 
ullnäringen. 

Högteknologiskt företagande 
Avdelningen jobbar aktivt tillsammans med bland andra ASTA ZERO och Volvos provbana Hällered 
för att utveckla ett högteknologiskt kluster inom fordonsindustrin. Klustret ska bli Europas självklara 
nav för utveckling av produkter, service och tjänster inom områdena autonomi, bilsäkerhet och 
logistiktjänster. Vi ser till att Borås ligger långt framme i teknikutveckling inom områdena genom 
projekten i utvecklingsområdet Borås Connected. 

Kreativa näringar 
Många företag i Borås har anknytning till textil och mode, men många är också verksamma inom andra 
kreativa branscher, ofta utvecklade inom handel och textil. För att stärka de sektorerna arbetar vi 
tillsammans med den ekonomiska föreningen Creative Cluster. Vi driver bland annat projektet Cretive 
innovation för att utveckla de små företagens förmåga att använda digitala hjälpmedel i sin tillväxt. 

Lokal tillväxt 
Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Det sker genom olika kontakter och 
nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med samtliga företagarföreningar 
och Borås Näringsliv, samt anordnar nätverksluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare 
upphandling, Young Friday, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling och Borås Inkubator ligger inom 
detta område. 
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Business Region Borås är ett samarbetsprojekt inom Boråsregionens Kommunalförbund där Borås 
Stad deltar. Inom BRB drivs projektet Företagsrevitalisering som syftar till att stärka och utveckla 
företag som är mogna för förändring i tex ett generationsskifte. Genom BRB deltar vi också i Business 
Sweden, som arbetar för flera internationella investeringar i Sveriges regioner. 

Update Borås 
Update Borås är Borås egen konjunkturrapport. Under 2021 fortsätter vi utveckla denna som ett 
underlag för dialog med företagen om den ”nya” framtidens krav och förändringar. Inte minst efter 
Corona kommer det att var mycket viktigt att ha koll på förändringar i omvärld och marknader. 

Internationellt 
Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men stödjer också näringslivet i kontakter 
som främjar dess delaktighet i internationella projekt. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och 
partner för tillväxt inom näringslivet. I samverkan med ACTE sker en rad internationella kontakter 
inom textilområdet. 

4.5.2.5 Mark 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt för mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa 
och sälja samt exploatera mark för bostäder, verksamheter, anläggningar mm. Kommunens mark 
nyttjas också för gator, park, natur, idrott, infrastruktur, olika serviceändamål mm. Kommunen upplåter 
mark genom arrenden, nyttjanderättsupplåtelser, tomträtter och servitut för olika ändamål och behov. 

Mark för verksamheter 
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är relativt stor och målet är att möta 
efterfrågan på längre sikt genom planering och utveckling av nya industriområden. Det är viktigt att 
kunna erbjuda tomtmark för företagens behov och i olika geografiska lägen. 

Aktiviteter 2021 

 Viared Västra - huvuddelen av kommunens markområden är färdigställda och sålda men delar 
av området återstår att exploatera 

 Nordskogen - fortsatt viss exploateringsutbyggnad, samt försäljning av tomtmark 

 Planlägga och exploatera mark för ytterligare verksamhetsområden, t ex Kyllared, området 
rv27/rv41, södra Osdal 

Mark för bostäder 
Efterfrågan på bostäder är relativt stor för såväl flerbostadshus som radhus/egnahem. Attraktiva 
småhustomter och bostäder efterfrågas, såväl inom staden som i serviceorterna. Avdelningen kan 
genom markförsörjning, markanvisning, initiering av detaljplaneläggning och exploateringsverksamhet 
bidra till att möta efterfrågan. 

Aktiviteter 2021 

 Förvärva mark för bostadsexploatering eller för markbytesobjekt 

 Genomföra markanvisningar, genom bland annat markanvisningstävlingar 

 Initiera exploatering av befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål 

 Planlägga och exploatera områden för kommunala småhustomter i tex Fristad och Bosnäs 

Markupplåtelser och förvaltning 
Avdelningen ansvarar för kommunens markinnehav. Förvaltning av kommunens mark sker i huvudsak 
av/ genom Tekniska förvaltningen samt genom nyttjanderättshavare till mark, t.ex. arrendatorer. 
Kommunen har ca 470 arrenden för skola-, idrotts- och fritidsändamål, jordbruk, tekniska anläggningar 
och bostäder (främst fritidshus). Markupplåtelser sker även genom de ca 670 tomträtterna. 

Aktiviteter 2021 



Kommunstyrelsen, Budget 2021:2 19(30) 

 Översyn av arrendeavtalen, genom arealavgränsning, villkor och arrendeavgift 

Exploateringsverksamhet 
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel, 
kontor, industri, idrott- och fritidsändamål med mera. Detta medför även behov av kompletterande 
allmänna anordningar som t.ex. gator, grönområden och infrastruktur. Exploateringsverksamheten 
bedrivs genom projektbaserade investeringar. 

4.5.2.6 Samhällsplanering 

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Vi leder, utvecklar, följer upp och samordnar 
kommunens arbete med hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och 
statistik. 

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva 
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för 
strategiska och långsiktiga beslut. 

Borås och omvärlden 
Lokalt och regionalt, nationellt och internationellt sker ständig utveckling och vi möter därmed nya 
utmaningar. Vi påverkas av nya handels- och resmönster, fordonsutveckling, arbetskraftsbrist, ökad 
urbanisering, klimatförändringar och en förändrad omvärld. Hur vi förstärker den positiva utvecklingen 
och bemöter oönskade förändringar är viktiga utmaningar i samhällsbyggandet. 

Strategiska planer och utredningar 
Strategiska utredningar för att möta planbehovet i en växande kommun är fortsatt prioriterat. Arbetet 
intensifieras för att tillsammans med Trafikverket fastställa korridor för ny järnväg Göteborg - Borås 
och det centrala stationsläget. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta utveckling. 

Arbetet med att utveckla större områden såsom Gässlösa och Knalleland samt planeringen för den nya 
järnvägen ökar behovet av stora trafik- och infrastrukturutredningar. Med 30 % fler boråsare på 20 år 
blir arbetet med Trafikplanen allt viktigare i en växande stad. Arbetet med ny trafikplats vid Boråstorpet 
intensifieras liksom möjligheten till omlokalisering av väg 180. 

Utredningar om framtidens kollektivtrafik, och lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är 
annat som pågår. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland annat ske genom 
medborgardialoger. 

Samverkan i stråket Göteborg – Borås 
Arbetet fortsätter med att belysa och utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största 
städer. I det fortsatta arbetet ligger fokus på att förverkliga den politiskt antagna målbilden. Arbetet 
med samhällsplanering i stråket inriktas på att överbrygga administrativa gränser och arbeta fram 
konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en förutsättning för den önskade utvecklingen. 
Arbetet sker tillsammans med kommuner och kommunalförbund i stråket samt i nära kontakt med 
Västra Götalandsregionen och Swedavia. 

Framtagande av regional avfallsplan 
Tillsammans med Borås Energi och Miljö AB pågår arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan. 
Avfallsplanen kommer handla om minskad resursanvändning, det vill säga förebygga avfall, och att 
hantera det avfall som uppstår på ett resurseffektivt sätt. Arbetet leds av Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 

Arbetet med klimatfrågor realiseras 
Med en etablerad klimatorganisation i Borås Stad präglas arbetet under 2021 av samverkan och 
handlingskraft. Växthusgasutsläppen behöver minska i enlighet med koldioxidbudgeten. Förvaltningar 
och bolag stöttas i att integrera klimatfrågor i sina verksamheter. Både näringsliv och boråsarna 
involveras i arbetet. 
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Grön och blå infrastruktur allt viktigare 
När Borås växer och förtätas är det viktigt att den gröna och blåa strukturen har kvar och utvecklar sina 
kvaliteter. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar vi därför med att bevara eller utveckla det vi 
har och med att få in fler gröna och blå element i samband med att staden förtätas. På så sätt bevaras 
rekreativa värden och effekter av klimatförändringar minskar. 

Under 2021 fortsätter arbetet med förberedande studier inför det förestående arbetet med sanering av 
Viskan. 

4.5.2.7 Kvalitet och utveckling 

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen. Detta 
arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. 

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar 
utveckling, medborgarinflytande och barns och ungas inflytande, kommunövergripande kost och 
lokalvård, stadsarkivet, gemensam administration samt valfrihetssystem. 

Styrning- och ledning 
Det pågår ett stort arbete med att ställa om styrning och ledning av hela staden till en mer tillitsbaserad 
styrning. Under 2021 kommer arbetet, i form av Tillitsresan, att fortsätta med syfte att i en förändrad 
omvärld få ut den kraft som finns hos Borås Stads medarbetare och att öka genomslaget i den politiska 
styrningen. Här är den politiska beredningsgruppen, Centrala samverkansgruppen och 
Kommunstyrelsen viktiga referensgrupper. Kvalitet och utveckling stöttar detta arbete i form av 
projektledning. 

Information från fler verksamhetssystem kommer att integreras i beslutsstödet under 2021. Det ger 
möjlighet att presentera nyckeltal som kombinerar information från flera olika system. I takt med ökad 
användning av beslutsstödet kommer kraven på uppföljning och analys att öka. 

Innovationsplattformen 
Borås Stad har sedan 2013 arbetat med innovationer i offentlig sektor, med start i Innovationsplattform 
Norrby, och nu pågår implementering under avslutande fas 3 (2019-2023). Förväntade effekt är att 
organisationen ska bli mer agil, lärande och problemlösande, dvs öka sin kapacitet för att möta 
människors behov och samhälleliga utmaningar genom bland annat samordning av kompetenser och 
resurser. Åren 2019-2021 kommer att handla om implementering av arbetssättet i Borås Stads 
organisation. Åren 2022-2023 kommer handla om institutionalisering och följeforskning. 

Arbetet med mänskliga rättigheter 
Utbildning om rättighetsbaserat arbetssätt, och vad det innebär på kommunal nivå är nu en integrerad 
del i, den för nya chefer, obligatoriska arbetsmiljöutbildningen. Fyra gånger om året släpps också ett 
nyhetsbrev för att informera om stadens arbete med mänskliga rättigheter. 

Kommunstyrelsens reglemente har kompletterats med uppgift, att främja arbetet med mänskliga 
rättigheter. Kvalitet och utveckling kommer att leda, samordna och hålla ihop detta arbete. Ett nätverk 
har startats med deltagare från stadens förvaltningar, som MR-strategen kommer att leda. 

Arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter 
Under 2021 kommer Boråsmodellerna Barnkonsekvensanalys och Barnrättschecklistan att fortsätta 
implementeras och spridas för att barns bästa ska stå i det främsta rummet i beslut som rör barn och 
unga. Utbildningar om vilka rättigheter barn har kommer också fortsätta erbjudas till anställda inom 
Borås Stad. 

Under året kommer också Lupp-resultat (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2020 att spridas till 
berörda nämnder, förvaltningar och civilsamhällets organisationer för att öka kunskap om ungas 
livsvillkor. Nya handlingsplaner för Lupp kommer även att upprättas. Ett särskilt utvecklingsområde är 
att sprida Lupp-resultatet till unga och att involvera dem i arbetet. 
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Digitalisering 
Arbetet med stadens övergripande digitalisering får ny kraft via starten av Digital Arena, som är ett stöd 
till samtliga verksamheter inom Borås Stad för digitalisering. Genom representantskap och dialog med 
stadens förvaltningar skapas möjligheter där nya idéer kan födas. 

Arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsätter. Processkartläggning av tjänster, utbildning 
av handläggare och utveckling av nya e-tjänster sker utifrån hela stadens perspektiv. 

Behovet av support- och utvecklingsfunktioner för stadens e-tjänster ökar allt mer i samband med att 
fler tjänster producerats och därmed också behovet av fortlöpande underhåll. För att bibehålla en god 
kvalitet och kontinuerlig utvecklingstakt kommer ett planeringsunderlag att tas fram för att belysa 
verksamhets- och resursbehov. 

4.5.2.8 Koncerninköp 

Koncerninköp gör koncernöverskridande upphandlingar samt uppdragsupphandlingar för 
förvaltningar, kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar med hållbarhet, e-handel, 
varudistribution och avtalsuppföljning. Koncerninköp arbetar med att strama upp inköpsstrukturerna, 
utveckla försörjningsstrategier och skapa bättre samverkan genom besök hos förvaltningar och bolag. 
Avdelningen arbetar med att införa kategoristyrning som ett sätt att underlätta styrning, planering och 
uppföljning av upphandlingar och avtal. Koncerninköp kommer även under 2021 att se över den 
interna organisationen för att kunna skapa en större kundnytta. 

E-handel 
E-handel arbetar med den nya lagen gällande elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling för 
målet med 100 % elektroniska fakturor, detta arbete fortsätter under 2021. E-handeln ska ha god 
effektivitet i sin webb-butik och arbetar för att utöka antalet leverantörer. Utbildning av beställare i e-
handeln fortsätter och utbildningskonceptet är under vidareutveckling för att bli digitalt. 

Hållbarhet 
Hållbarhet och social hänsyn har en central roll i upphandlingar. Borås Stad kommer genom 
Koncerninköp ansöka om att bli omcertifierade som Fairtrade City 2021. En del i det arbetet är att 
utöka fairtrade-sortimentet med exempelvis områdena textilier och blommor. Avsikten är att nå nya 
målgrupper och att främja etisk handel inom ytterligare varugrupper i förvaltningarna. 

Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverkar i 
projektet Design med omtanke 2.0. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har 
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis 
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden. Koncerninköp 
planerar att genomföra ett tvåårigt projekt i syfte att identifiera hur möbelprocessen ska se ut, samt 
genomföra de upphandlingar som identifierats att de saknas. 

Upphandling 
Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal, till att omfatta etik 
och jämställdhet, val av Fairtrade-produkter och ekologiska produkter, barnkonventionen, ILO 
(International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, arbetsrättsliga krav, 
antidiskriminering, miljökrav och krav på sociala företag och samordnad varudistribution etc. 
Koncerninköp arbetar med att balansera och anpassa dessa krav i kommande upphandlingar för att 
åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad. 

Varudistribution 
Distributionscentral är i drift från maj 2019. Fler flöden (avtal) kommer att kopplas på under 2021. 
Införandet är obudgeterat och beräknas uppgå till ca 8 miljoner kronor per år. Denna kostnad kommer 
successivt minska desto fler upphandlingar som samordnas via distributionscentralen i enlighet med 
kostnad-nytta-analys i beslutet taget i KF 201708. 
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Verksamhetsstöd 
Under 2020 har inköpsanalyssystemet levererats ut till ekonomer och vissa chefer på förvaltningarna 
och arbetet med införandet fortsätter under 2021. Uppföljning av strategiska avtal pågår och arbetet 
med rutiner samt systemstöd kommer att fortsätta 2021. 

Rutiner och regler 
Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av 
upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande 
behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal, samt att behandla mörkertalet, alltså upphandlingar 
som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska 
ambitioner samt att skapa mer utrymme för verksamheterna. Vi ska också arbeta fram interna regler 
och rutiner för hur vi ska undvika oseriösa leverantörer samt kontrollera och följa upp våra befintliga 
leverantörer. 

4.5.2.9 Centrum för kunskap och säkerhet 

CKS uppdrag är att upptäcka, förhindra och förebygga att organiserad brottslighet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stad. Vi ska även arbeta förebyggande och trygghetsskapande mot 
kriminella nätverk, våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja 
och driva nätverk för konkreta åtgärder och aktiviteter. CKS ansvarar även för det strategiska 
säkerhetsarbetet och utgör ett stöd för förvaltningarna i deras säkerhetsarbete, krisberedskap och civila 
försvar men har även ansvar för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad och dess bolag. Vi arbetar i tre 
inriktningar; Kunskap, korruption/oegentligheter samt säkerhet. 

Under 2019-2020 har avdelningens uppdrag allt mer befästs i Borås stads verksamheter och med olika 
samverkansaktörer. Allt sedan 1 september 2016 har uppdraget och avdelningen implementerats och 
utvecklats inom uppdraget och i verksamheterna. Främst ska CKS utgöra ett stöd för förvaltningar och 
bolag, ett stöd som visat sig ytterst framgångsrikt och eftertraktat. 

Kunskapsinriktningen och oegentligheter/korruption 
Kunskapsinriktningen har under uppbyggnadsskedet fokuserat mycket på det generella trygghets- och 
brottsförebyggande arbetet, vilket varit framgångsrikt men krävt resurser från det riktade arbetet mot 
den organiserade brottsligheten och inriktningens övriga uppdrag. Under 2020-2021 kommer 
inriktningen fokusera mer på att förhindra, förebygga och upptäcka olika former av organiserad 
brottslighet i Borås stads verksamheter, speciellt med fokus på de olika upphandlingsprocesserna som 
sker i kommunen. Dessutom kommer fokus vara att förebygga och förhindra att skattemedel utbetalas i 
felaktiga och brottsliga syften eller till odemokratiska organisationer och föreningar. Under slutet av 
2019 har ett utbildnings- och informationsprogram färdigställt avseende oegentligheter och korruption 
främst riktat till medarbetare och chefer i Borås Stad. Under 2020-2021 kommer kunskapsinriktningen 
att intensifiera det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption, både med direkta 
informationskampanjer och föreläsningar. Corona-pandemin har 2020 påverkat hela avdelningen i 
krisberedskapsarbetet, speciellt kunskapsinriktningen som under hela krisen producerat lägesbilder till 
olika former av beslutsfattare, krisledningsnämnd och krisledningsstab. 

En lägesbild och en ny handlingsplan för Våldsbejakande extremism är under produktion och ska vara 
färdig för beslut strax efter sommaren 2020. Den föreslås vara mer inriktad mot radikaliserande miljöer. 

Säkerhetsenheten (krisberedskap, civilt försvar) 
Under 2019-2020 har säkerhetsenheten fortsatt sitt omfattande arbete med att strukturera och 
omorganisera säkerhets- och krisberedskapsarbetet i Borås stad. Under perioden har det konstaterats en 
märkbar ökning av hot och våld i kommunens verksamheter vilket krävt ett ökat behov av stöd och 
utbildning i förvaltningarna vilket förväntas bestå under 2021. En annan del av säkerhetsarbetet som 
under 2019-2020 utvecklats är hanteringen av kommunens tjänste- och inpasseringskort som samlats i 
en grupp i Säkerhetsenheten som hanterar både behörigheter och utfärdande av kort vilket på ett 
påtagligt sätt höjt säkerheten i kommunen. Vidare har samverkan och samarbeten kring olika 
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evenemang i kommunen stärkts under 2020 framför allt genom samverkansgruppen Säkerhetsnålen. 
Under 2020 har även ett omfattande arbete med kontroll av upphandlingar inom säkerhetssektorn 
påbörjats och beräknas pågå under 2021 och förväntas dels effektivisera olika inköp av 
säkerhetsutrustning och tjänster, dels innebära stora besparingar av skattemedel. 

Under 2020 har kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och Plan mot allvarliga 
samhällsstörningar och extraordinära händelser (LEH) färdigställts och beslutats och de kommer nu 
kontinuerligt att följas upp för att minska identifierade risker i kommunen. 
Krisberedskapsorganisationen har ställts på prov genom Corona-pandemin där den centrala 
krisledningsstaben varit aktiverad sedan början av mars 2020. Det pågående krisarbetet kommer att 
användas för utbildning av den centrala krisledningsstaben och krisledningsnämnden vilket kommer att 
ske under 2020-2021. 

4.5.3 Personaladministration 

Företagshälsovård  
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som 
ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och 
undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan 
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Avonova är Borås stads leverantör av 
företagshälsovård. 

Centrala samverkansgruppen 
CSG är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av 
övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens totala 
ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga huvudorganisationerna. 

Fackliga förtroendevalda 
Ersättning utgår till fackliga företrädare vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget. 

Personalföreningar  
En viktig del i arbetet med att öka stoltheten, gemenskapen och stärka välbefinnandet hos medarbetare 
i Borås stad är att satsa på hälsofrämjande åtgärder. En av dem är att ge stöd till personalföreningarnas 
arbete med olika hälso- och friskvårdsinsatser för kommunens anställda. 

4.5.4 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga 
sammanträden. Hit räknas även de politiska sekreterarna. 

4.5.5 Markreserv 

Kommunen har en markreserv på cirka 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger 
intäkter i form av arrendeavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till totalt 28 mnkr. Av 
dessa är cirka 11,2 mnkr interna markupplåtelser för t.ex. skolor och idrottsanläggningar. Övriga cirka 
16,6 mnkr är externa markupplåtelser för tekniska anläggningar, parkeringar, bensinstationer, upplag, 
odling, bete med mera. 

Markreserven medför diverse kostnader såsom fastighetsskatt, saneringar, rivningar, 
fastighetsvärderingar och lantmäterikostnader. Dessa kostnader beräknas till cirka 4,7 mnkr, vilket är en 
ökning med 1,7 mnkr jämfört med år 2020 på grund av att fastighetsskatten förväntas öka utifrån 
inkomna förslag till nya marktaxeringsvärden. Därutöver tillkommer kapitalkostnader för markreserven. 
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Övriga drift- och förvaltningskostnader för kommunens mark belastar respektive förvaltande 
organisation. 

4.5.6 Totalförsvar och samhällsskydd 

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och hemvärnsföreningar 

CKS har det övergripande och strategiska ansvaret för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar i 
Borås Stad. Det innebär att CKS ska stödja Borås stads verksamheter, inklusive bolag, i deras arbete 
inom dessa områden. Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd är nära relaterade till varandra 
vilket innebär fördelar inom samtliga områden både ur ett skyddsperspektiv och ur ett ekonomiskt 
hänseende. 

De genomförda RSA (risk- och sårbarhetsanalys) och LEH (plan mot allvarliga samhällsstörningar och 
extraordinära händelser) innebär att krisberedskap och civilt försvar har en tydlig inriktning för 2020-
2021. En del av inriktningen är information, utbildning och övning som kommer att genomföras för 
relevanta funktioner under kommande period. Under 2020 har säkerhetsskyddsanalysen enligt 
Säkerhetsskyddslagen påbörjats och kommer att färdigställas under 2021. 

Stödet till hemvärnsföreningarna är en viktig del i sammanhanget och stödet fortsätter under 2021. 

4.5.7 Markupplåtelse för flerbostadshus och industri 

Upplåtelse av kommunal mark för näringsverksamhet avser främst tomträtter för flerbostadshus. Det 
finns även ett mindre antal tomträtter och arrenden för industriändamål och tekniska anläggningar. Den 
totala driftsintäkten av dessa upplåtelser beräknas till cirka 3,7 mnkr. Nya tomträttsupplåtelser för 
industri, verksamheter eller bostäder sker bara undantagsvis. 

4.5.8 Markupplåtelse för småhus 

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter och arrenden för småhus. 
Tomträttsavgälder för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 6,5 mnkr. Tomträttsavgälder 
och arrenden för fritidsbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 0,9 mnkr. 

Innehavare av tomträtter för småhus erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara 
undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna 
och uppräkning av arrendeavgifterna, men de totala intäkterna kommer på sikt att minska i takt med 
fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden. 

4.5.9 Vård och omsorg 

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för 
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. 

4.5.10  Övrigt 

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet. 
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4.6 Kommungemensam verksamhet 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 0 1 000 1 000 1 000 0 

Kostnader -123 050 -124 360 -125 300 -125 300 0 

Buffert      

Nettokostnader -123 050 -123 360 -124 300 -124 300 0 

Kommunbidrag 123 050 123 050 124 300 124 300 0 

Resultat 0 -310 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

      

Nettoinvesteringar      

4.8 Nämndens uppgift 

Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt 
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under 
Kommunstyrelsen. 

Den största posten är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och därutöver avser 
verksamheten tillköp av kollektivtrafik, avgifter till Sveriges Kommuner och Regioner, Sjuhärads 
kommunalförbund, STIM samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2021 blir 124,3 mnkr, en ökning med 1,25 mnkr 
vilket motsvarar en uppräkning med 1 %. De kostnader som bokförs på kommungemensamma 
verksamheten är svåra att påverka och räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar 
Västtrafik minskade kostnader för kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att 
sedan öka igen under 2022 alternativt 2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör 
kunna täcka övriga uppräknade kostnader inom verksamheten under 2021. 

4.10 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -116 -426 -472 -472 0 
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Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Nettokostnad -116 -426 -472 -472 0 

Bidrag till 
samarbetsorganisatione
r 

     

Intäkt 0 1 000 1 000 1 000 0 

Kostnad -18 302 -19 302 -19 489 -19 489 0 

Nettokostnad -18 302 -18 302 -18 489 -18 489 0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 211 -2 211 -2 119 -2 119 0 

Nettokostnad -2 211 -2 211 -2 119 -2 119 0 

Räddningstjänst      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -87 491 -87 491 -88 158 -88 158 0 

Nettokostnad -87 491 -87 491 -88 158 -88 158 0 

Kommunikationer      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -14 930 -14 930 -15 062 -15 062 0 

Nettokostnad -14 930 -14 930 -15 062 -15 062 0 

Totalt      

Intäkt 0 1 000 1 000 1 000 0 

Kostnad -123 050 -124 360 -125 300 -125 300 0 

Nettokostnad -123 050 -123 360 -124 300 -124 300 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.10.1  Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Inga förändringar noteras för den kommungemensamma ramen i budget 2021:2 jämfört med budget 
2021:1. 

4.10.2  Övrig gemensam verksamhet (Upphovsmannarätt) 

Efter ett nytt avtal i januari 2020 budgeteras en kostnad för STIM (Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå) 2021 om ca 442 tkr. Därutöver förväntas en kostnad, enligt tidigare år, för SAMI (Svenska 
artisters och musikers intresseorganisation) om 30 tkr. 

4.10.3  Bidrag till samarbetsorganisationer 

Avgiften till Sveriges Kommuner och Regioner beräknas till 3 031 tkr, till Sjuhärads Kommunalförbund 
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8 957 tkr samt till Navet 6 193 tkr. För ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter via SKR budgeteras en kostnad om 308 tkr. Intäkt respektive kostnad för 
dataskyddsombud (DSO) hos Sjuhärads kommunalförbund uppgår till ca 1 000 tkr. 

4.10.4  Näringslivsfrämjande åtgärder 

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 2 119 tkr för 2021. 

4.10.5  Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Från och med 2020 har en ny fördelningsmodell införts vilken 
innebär att Borås Stad får en kostnad för 2021 beräknad till 88,2 mnkr. 

4.10.6  Kommunikationer 

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. 
Borås Stad gör tillköp av kostnadsfria resor för pensionärer under lågtrafik, kostnadsfria resor för 
färdtjänstberättigade samt flextrafik för personer som fyllt 75 år. 

Under 2021 införs en ny zonindelning i Västra Götaland. Det kommer innebära förändrat resande och 
kostnader till Västtrafik. 2021 förutspås en lägre kostnad då enhetspriset försvinner och som en 
konsekvens av corona-viruset har förberedelser inför övergången till zonindelning fått skjutas på 
framtiden. Däremot är det kommunicerat att priserna sedan förväntas öka igen under 2022 alternativt 
2023. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Bostäder 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum. 

83 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort 

472 480 480 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort 

125 120 120 
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5.2 Sysselsättning 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.  78 78 

5.3 Handel och företagande 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Tillgång till mark för företagande, m2. 250 000 250 000 250 000 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 0  6 000 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 1 000  

Nordskogen 0 0 1 400 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 0 0 0 

Fastighetsinköp 40 000 30 000 40 000 40 000 

Summa 40 000 30 000 42 400 46 000 

Prognosen för Viared Västra avser toppbeläggning och trädplantering och görs tidigast 2023. 

Viared Norra är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2022. 

Nordskogen är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2022. 

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden. Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder 
samt allmänna ändamål. 



Kommunstyrelsen, Budget 2021:2 29(30) 

7 Exploateringsprojekt 

Utgifter 

Projekt 
Godkänd 

utgift 

Utgift 
tom april 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

Viared Västra, åtgärder för 
gator 

394 700 390 059 0 3 000 6 000 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 623 0 1 000 0 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 78 726 0 1 400 0 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2020 

30 000 0 10 000 10 000 10 000 1 

Utbyggnad av bostadsområden 
2020 

30 000 0 10 000 10 000 10 000 1 

Summa 584 700 516 408 20 000 25 400 26 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Utbyggnad av industriområden och bostadsområden 
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete 
uppgår till cirka 394,7 mnkr. I detta belopp ingår även Vattenfalls flytt av kraftledning samt 
projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025. Exploateringen orsakar ökad trafik i 
Nabbamotet och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och rondeller behöver göras, vilket innebär 
projektering och anläggningskostnader på ca 25 mnkr tidigast år 2022. Detta innebär behov av 
ytterligare investeringsmedel utöver beviljade. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV41, Kyllared och Osdal. 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad, Svaneholm och Bosnäs samt Sparsör. 
Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas vilket i så fall 
innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 

 

 

 

 

 



Kommunstyrelsen, Budget 2021:2 30(30) 

Försäljning 

Projekt 
Godkänd 

intäkt 
Intäkt tom 
april 2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Försäljning av industritomter projekt 
Viared Västra 

 -319 331 -10 000 -60 000 -60 000 

Försäljning av industritomter projekt 
Viared Norra 

 -59 612 -4 000 -3 000 0 

Försäljning av industritomter projekt 
Nordskogen 

 -57 150 -10 000 -10 000 -10 000 

Försäljning av bostadstomter 2020  -62 -1 000 0 0 

Försäljning av övriga fastigheter 2020  -16 885 -55 000 -35 000 -35 000 

Summa  -453 040 -80 000 -108 000 -105 000 

Försäljning av industritomter  
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter 
Försäljning av två bostadstomter i exploateringsområdet Sparsör. 

Försäljning av övriga fastigheter 
Avser försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom äldre verksamhetsområden 
samt övrig tomtmark för t.ex. villor och centrumverksamhet. 

Här ingår även försäljning av mark och fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte 
längre behövs inom den kommunala verksamheten eller mark som säljs som har markanvisats. 
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1 Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

• nämndernas organisation och verksamhetsformer 

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Centerpartiet 5 

Kristdemokraterna 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 

 
 
Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 
förtroendemannautbildning. 
 

2  Omvärldsanalys 

Kommunfullmäktige sänder sina sammanträden via boras.se. Enligt Lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) ska all digital offentlig service vara så tillgänglig som 
möjligt för alla människor oavsett förutsättningar. Bland annat innebär det att sändningar som kan ses i 
efterhand måste vara textade. En förstudie genomfördes under 2020 vilket har resulterat i att 
Kommunfullmäktige från september månad 2020 textar sina sammanträden. 

2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Med anledning av Coronapandemin har Kommunfullmäktige under senare delen av 2020 förlagt sina 
sammanträden på Borås Kongress. Kommunfullmäktige kommer även under första halvåret 2021 
förlägga sina sammanträden på Borås Kongress. Detta medför ökade kostnader i form av lokalhyra. 



Kommunfullmäktige, Budget 2021:2 4(5) 

3  Nämndens verksamhet  

3.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 80 80 80 80 0 

Kostnader -15 480 -15 480 -15 680 -15 680 0 

Buffert      

Nettokostnader -15 400 -15 400 -15 600 -15 600 0 

Kommunbidrag 15 400 15 400 15 600 15 600 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

      

Nettoinvesteringar      

3.2 Nämndens uppgift 

Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagssammanträde för 
behandling av årsredovisningen inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling 
av nästkommande års budget. 

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för 
att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen och därigenom 
stärka den lokala demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN) i grundstöd. 
Vidare erhåller varje parti ett GN per mandat. 

Partierna som är representerade i Kommunfullmäktige erhåller också bidrag till utbildning av sina 
förtroendevalda och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet. 

3.3 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, 
förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 200 tkr till 15 600 tkr inför 2021. 
Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och 
förtroendemannautbildning som årligen räknas upp, för 2021 med cirka 2,0 %. Den totala 
uppräkningen av kommunbidraget är 1,3 % vilket inte motsvarar beräknade kostnadsökningar. 

Det är svårt att beräkna posten arvoden då dessa påverkas av sammanträdenas längd vilket innebär att 
längre möten genererar en högre kostnad. 

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. 

3.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 
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- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 
- Jämn fördelning av makt och inflytande 
- Ekonomisk jämställdhet 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas 

3.4 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Sammanträden 9 255 9 255 9 332 9 332 0 

Partistöd 6 145 6 145 6 268 6 268 0 

Summa 15 400 15 400 15 600 15 600 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

3.4.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Inga förändringar noteras mellan budget 2021:1 och budget 2021:2. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion: 

Nollvision för hemlösheten i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen            

Sammanfattning 

 Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22 

lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären föreslår att 

sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås, 

att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under Individ- 

och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 

bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.  

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och samtliga kommunala bostadsbolag. 

 Arbetslivsnämnden och  Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker 

motionen med hänvisning till en ny framtagen boendeprocess samt att 

ägardirektiven i dagsläget är tydliga och det inte varit några problem med att få 

fram sociala kontrakt när behovet funnits. 

Fristadbostäder AB och AB Bostäder avstyrker motionen. Bolagen har 

fungerande kontakt med Borås Stad när det kommer till frågor kring sociala 

kontrakt och anser att ägardirektivet idag, med skrivningen ”Bolaget ska 

medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” tydlig och bra.  

AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder tillstyrker motionen. Bolagen ser 

positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga 

bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i 

frågan. 

Viskaforshem är positiva till att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar för alla 

som är i behov av hjälp att skaffa en bostad men ser inte att det behöves något 

förtydligande i ägardirektiven. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning 

till den nya boendeprocessen.    
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Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22  

lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären ser negativt 

på att antalet sociala kontrakt minskat i Borås och anser att denna negativa trend 

måste brytas. Vidare önskar motionären ett utökat samarbete mellan 

allmännyttan och socialtjänsten. Utifrån detta föreslår motionären att sociala 

kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås, att 

socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under Individ- 

och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 

bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.   

Arbetslivsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till beslutet från hösten 

2019 om en ny boendeprocess. Förändringen innebar att anskaffningen av 

bostäder flyttas över till Arbetslivsnämnden samtidigt som all 

myndighetsutövning gällande sociala bostäder enligt socialtjänstlagen bortsett 

från den del som rör våld i nära relationer flyttas över till Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Vidare skriver Arbetslivsnämnden att de anser att 

Ägardirektivet redan idag är tydligt och att det inte varit några problem att få fram 

sociala kontrakt när behovet funnits.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till en ökad samverkan med de 

kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 

kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet men 

avstyrker motionen med hänvisning till den nya boendeprocessen.  

Fristadbostäder AB har inte haft problem med att få till sociala kontrakt när det 

behövts och anser också att formuleringen ”Bolaget ska medverka till att det finns 

bostäder för utsatta och svaga grupper.” i ägardirektivet är tydlig och bra. 

Fristadbostäder avstyrker därför motionen.  

AB Bostäder har idag goda rutiner och samarbete med stadens sociala 

myndigheter och har därtill en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. Antalet 

kontrakt varierar över tid men det har aldrig varit ett problem att få fram då 

bolaget har avtal med staden gällande sociala kontrakt.  

Viskaforshem AB är positiva till att alla behov ska kommuniceras till bolagen 

genom en väg in. Bolaget ser inte att ägardirektivet behöver ändras utan sociala 

kontrakt löses när behov finns. 

AB Toarpshus och AB Sanhultsbostäder ser positivt på ett utökat samarbete 

mellan socialtjänsten och de övriga bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra 

och tydligt samarbete utvecklas i frågan. Bolagen tillstyrker motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen håller med motionären om att samverkan mellan olika 

nämnder och kommunala bolag inom Borås Stad är avgörande för att motverka  

hemlöshet men anser att ägardirektiven är tydliga. Kommunstyrelsen anser också 

att den nya boendeprocessen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan 

berörda nämnder och också är tydligare mot medborgarna då all 
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myndighetsutövning samlats under en nämnd. Kommunstyrelsen avslår därför 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion Nollvision mot hemlösheten i Borås, 2019-05-22 

2. Fristadbostäder ABs yttrande, 2020-06-09 

3. AB Bostäders yttrande, 2020-06-16 

4. Arbetslivsförvaltningens yttrande, 2020-08-28 

5. Individ- och familjeomsorgens yttrande, 2020-09-01 

6. Viskaforshem ABs yttrande, 2020-10-09 

7. AB Sandhults yttrande, 2020-10-29 

8. AB Toarpshus yttrande, 2020-10-29 

3. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se  

2. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

3. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 

4. Fristadbostäder AB, info@fribo.nu 

5. AB Bostäder, info@bostader.boras.se 

6. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se 

7. AB Sandhultsbostäder, info@sandhultsbostader.se 

8. AB Toarpshus, info@toarpshus.se 

 

 

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Motion 

Nollvision för hemlösheten i Borås 
 
 
För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås.  
 
För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  
 
De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
 
Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 
 
Vänsterpartiet vill se ett utökat samarbete mellan allmännyttan och socialtjänsten. 
Allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis 
handla om våldsutsatta kvinnor. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
- Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-

nämnden. 
- Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete 

med socialtjänsten i Borås Stad. 
 
 
 
Borås 2019-05-21 
Ida Legnemark  

 



 
 
Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

REMISSVAR Sida 
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 Datum: 2020-06-09 Diarienummer:  

 KS 2019-00528 
 

 Kommunstyrelsen 

 

 

Remiss: Motion Nollvision för hemlösheten i Borås 
 
 

Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse avstyrker motionen. 
 
 

Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Borås stad har idag några stycken social-kontrakt med FRIBO. Det här är inte en stor 
fråga för FRIBO i det dagliga arbetet. 
Kontakterna med Borås stad har alltid fungerat väldigt bra när det kommer till frågor 
kring social-kontrakt. Handläggare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
ringer vår uthyrare när det uppstår behov och då försöker alltid FRIBO lösa detta åt 
förvaltningen. 
Viktigt förstås att Borås stad följer upp sina social-kontrakt och sköter dem 
långsiktigt, men som sagt, detta har inte varit något problem genom historien. 
Motionen yrkar för förtydliganden i ägardirektivet om bostadsbolagets samarbete med 
socialtjänsten. Här är vad som står i vårt ägardirektiv idag kring denna fråga: ”Bolaget 
ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.” Vi finner den enkla 
formuleringen tydlig och bra. 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
 



 

 
 
 
Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 
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Datum 

2020-06-15 
Diarienummer 

Dnr KS 2019-0528 1.1.1.1 

 

 
 

 

 
                     Kommunstyrelsen 

                    501 80 Borås 

 

 

 

 

 

 

 

Remissvar – Nollvision mot hemlöshet i Borås 
 
Bolaget har idag goda rutiner och samarbete med stadens sociala 
myndigheter, gällande vräkningsförebyggande arbete, där vi har en 
nollvision för barnfamiljer.  
 
Bolaget har också avtal med staden gällande sociala kontrakt. Antalet 
kontrakt varierar över tid, beroende på efterfrågan och tillgång.  
 
Vi ser därför inte att det finns behov av ytterligare förtydligande i vårt 
ägardirektiv. 
 
 
 
AB Bostäder i Borås 

 

 
Roland Andersson  Bengt Engberg   
Ordförande   VD 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28 
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Motion: Nollvision för hemlösheten i 

Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att avstyrka motionen i sin helhet.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. 

Förändringen innebär att anskaffningen av bostäder flyttas över till 

Arbetslivsnämnden samtidigt som all myndighetsutövning gällande sociala 

bostäder enligt socialtjänstlagen bortsett från den del som rör våld i nära 

relationer flyttas över till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Den nya 

boendeprocessen innebär en tydligare ansvarsfördelning nämnderna emellan 

och även en tydlighet gentemot medborgarna genom att ansvaret för 

myndighetsutövningen samlas under en nämnd. 

 

Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen som ger bostadslösa en allmän 

rätt till att få en bostad av socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda 

fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd. Den strukturella 

hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte kan bekämpa 

genom ökat antal sociala kontrakt. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den 

enskildes ansvar att skaffa lägenhet och ta ansvar för denna. Arbetslivsnämnden 

avstyrker förslaget ”Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att 

minska hemlösheten i Borås”. 

 

I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolag står det att: ”bolaget ska 

medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 

”godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst”. Både 

Arbetslivsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden har idag ett 

mycket gott samarbete med de kommunala bostadsbolagen och har inte haft 

problem med att anskaffa sociala kontrakt när behovet har uppstått. 

Arbetslivsnämnden anser inte att ett förtydligande av ägardirektiven är 

nödvändigt och avstyrker förslaget.               

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås                                
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Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Azadeh Törnskog  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00086 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att avstyrka motionen med förslag om: 

– Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten 
i Borås. 
– Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
IFO-nämnden. 
– Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande 

samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.         

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttan och 
socialtjänsten samt förtydligande i de kommunalägda bostadsbolagens 
ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. I 
motionen framförs även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till 
särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  

Det föreslås att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna ska 
samlas under IFO-nämnden.  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med dess 
olika förslag. Däremot är nämnden positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttans 
bostadsbolag och socialtjänsten samt förtydligande i de kommunägda 
bostadsbolagens ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås 
stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. Det 
föreslås även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta 
grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  
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I motionen framförs även ett förslag om att socialtjänstens övergripande ansvar 
för bostadsfrågorna ska samlas under IFO-nämnden.  

Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden fick förändringar i sina 
respektive reglementen utifrån en ny ansvarsfördelning. Bostadsanskaffning 
flyttades från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden och  
ansvar för bistånd till sociala bostäder tillfördes Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Med den nya boendeprocessen kommer rätten och 
möjligheten att vända sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden utifrån 
behov av boende och socialt kontrakt tydliggöras. Detta kan leda till viss ökning 
av antalet sociala kontrakt och på så sätt vara ett verktyg för att bidra till en 
minskad hemlöshet för en avgränsad målgrupp. I och med den nya 
boendeprocessen och ett tydliggjort ansvar anser nämnden inte att det finns 
något som ytterligare talar för att samla allt ansvar inom en nämnd. Nära 
samverkan och rutiner sörjer för att de sociala boendefrågorna hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt för de som är i behov av dessa. Nämnden avstyrker 
förslaget till att socialtjänstens samlade ansvar läggs under Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Den strukturella hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte 
kan möta genom ökat antal sociala kontrakt. Under de senaste åren har nya 
grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bostadsbristen och den 
strukturella hemlösheten. Dessa nya grupper ingår till stor del inte i 
socialtjänstens målgrupp och är inte berättigade sociala kontrakt enligt 
socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar 
att skaffa lägenhet.  
 
Individ och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om ”Att sociala 
kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås”. 
Nämnden anser att sociala kontrakt kan användas som medel för att bryta viss 
hemlöshet vilket det redan gör idag, men det kan inte vara ett generellt verktyg 
för att motverka strukturell hemlöshet.  
 
För att bekämpa strukturell hemlöshet behöver flera interna samverkansparter 
vara involverade och samverka. Individ och familjeomsorgsnämnden avser att 
ta upp detta i den kommande översynen av ”Handlingsprogrammet mot 
hemlöshet” tillsammans med fler interna samverkansparter i Borås stad. 
 
I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolagen står det att: ”bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 
”försörjningsstöd godkänns som hyresinbetalning”. Individ och 
familjeomsorgsnämnden har idag ett gott samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen och har inte haft svårighet att anskaffa sociala kontrakt hos de 
kommunala bostadsbolagen när ett behov har uppstått. Om syftet är att öka 
antalet sociala kontrakt genom ett förtydligande i ägardirektiven anser Individ- 
och familjeomsorgsnämnden inte att det är nödvändigt. I motionen lyfts även 
fram behov av lägenheter för vissa utsatta grupper såsom våldsutsatta kvinnor. 
Väsentligt är att behovet av boendelösning för denna grupp tillgodoses men 
inte klarlagt om det behövs en ändring av ägardirektiven för att uppnå detta. 
 
I motionen framförs att det finns ett stort behov att samla socialtjänstens 
ansvar för bostadsfrågorna under IFO-nämnden, där ansvar för socialtjänstens 
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verksamhet barn och familj redan finns. De ändringar som görs i 
boendeprocessen med anledning av ändrade reglementen innebär att barn- och 
familjers biståndsbedömning till stor del samlas hos Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, eftersom nämnden kommer besluta om sociala 
kontrakt för målgruppen framöver. Individ- och familjeomsorgsnämnden vill 
dock även här understryka att socialtjänstlagen gäller och att nämnden inte har 
möjlighet att minska antalet personer som på grund av den strukturella 
hemlösheten och bostadsbrist tvingas till mer ofrivilliga boendelösningar som 
innebär att exempelvis bo trångbott eller inneboende hos vänner eller familj. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att ”socialtjänstens 
övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-nämnden”.  
 
Samverkansrutiner kopplade till boendeprocessen tas fram under hösten 
2020med samtliga nämnder inom det sociala klustret. Samsyn och samverkan 
inom Borås stad är av stor vikt för att bekämpa hemlösheten i staden.  

Beslutsunderlag 

Motion Nollvision för hemlösheten i Borås                                                        

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


Från: Annelie Jernberg <annelie.jernberg@viskaforshem.se> 
Skickat: den 9 oktober 2020 11:43 
Till: Emma Lingefelt 
Kopia: Mikael Bengtsson 
Ämne: Ang. Motion Nollvision för hemlösheten i Borås 
 

Hej Emma! 

 

Viskaforshem ABs samarbete med Socialtjänsten har genom åren varit god och viljan har varit 

stor att hjälpa de utsatta i samhället. Vi har sett de senaste åren att möjligheten att få ett socialt 

kontrakt för utsatta varit svårare än tidigare vilket har lett till att antalen sociala kontrakt hos oss 

har minskat till i dagsläget noll.  

 

Viskaforshem AB har vid flera tillfällen föreslagit att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar 

för alla som är i behov av hjälp att skaffa en bostad och önskat att alla behov ska kommuniceras 

till bolagen genom en väg, alltså en väg in för alla med akut behov av hjälp med bostad. På vilken 

enhet ansvaret för detta förlängs är för oss inte viktigt utan det viktigaste är att det samlade 

behovet av lägenheter kommuniceras från ett håll. Det gäller så väl de socialt utsatta som 

nyanlända med etableringsstöd eller liknande. Det är viktigt att kommunen står som garant för att 

hyran för dessa lägenheter kommer in och att de även garanterar säkerhet åt lägenhetens skick. 

 

Vi ser inte det som nödvändigt att ägardirektiven förtydligas rörande denna fråga, utan vi ser det 

som självklart att alla kommunens bostadsbolag samarbetar med den enhet som ansvarar för 

bostadsfrågan i Borås Stad och tillsammans försöker lösa de behov som finns. 

 

 
Med vänlig hälsning 
 
Annelie Jernberg 
 

 
 

 
Nya vägen 1 
515 34 Viskafors 
Tel: 033-29 82 40 
www.viskaforshem.se 

 

http://www.viskaforshem.se/
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Mikael Henrysson  
AB Sandhultsbostäder 
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Nollvision för hemlöshet i Borås 
 
 
Bolaget 
AB Sandhultsbostäder tillstyrker det remitterade ärendet. 
 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning   
Vi ser positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga 
bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i frågan. 
 
 
 
AB Sandhultsbostäder 

Styrelseordförande                                                 VD 
 
Leif Gran                                                        Mikael Henrysson 
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Mikael Henrysson  
AB Toarpshus 
0723-110735 

2020-10-06 
 

Dnr KS 2019-00528 
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Nollvision för hemlöshet i Borås 
 
 
Bolaget 
AB Toarpshus tillstyrker det remitterade ärendet. 
 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning 
Vi ser positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga bostadsbolagen i 
Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i frågan. 
 
 
 
 
 
AB Toarpshus 

Styrelseordförande                                                VD 
 
Sven-Erik Andersson                                            Mikael Henrysson 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2020  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Rapporterna läggs till handlingarna.  

 

 

 

 

Datum 

2020-12-14 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-04 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00401 3.7.2.25 Programområde 02 
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2020  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handläggning.             

Sammanfattning 

 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade.              

Ärendet i sin helhet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.           
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS 

t.om. 30 juni 2020 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 

t.om. 30 juni 2020   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Sociala omsorgsförvaltningen, son.diarium@boras.se 

2. Vård- och äldreförvaltningen, van.diarium@boras.se 

3. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, ifon.diarium@boras.se 

4. Arbetslivsförvaltningen, aln.diarium@boras.se  

5. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

mailto:ifon.diarium@boras.se


 

 

 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander  
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Stadsledningskansliet 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2020 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsförvaltningen X     

Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 

 X Familjehem 103 M 

  X Intern öppenvård 144 M 

  X Intern öppenvård 102 M 

  X Intern öppenvård 102 K 

  X Intern öppenvård 95 K 

  X Intern öppenvård 95 K 

  X Intern öppenvård 102 M 

  X Intern öppenvård 102 K 

  X Intern 
öppenvård/boendestöd 

99 M 

  X Kontaktfamilj 657 K 

  X Kontaktfamilj 239 K 

  X Kontaktfamilj 195 M 

  X Kontaktfamilj 195 M 

  X Kontaktfamilj 195 M 

  X Kontaktfamilj 116 K 

  X Kontaktfamilj 116 M 

Sociala 
omsorgsförvaltningen 

 X Bostad med särskild 
service 

749 K 

  X Bostad med särskild 
service 

680 K 

  X Bostad med särskild 
service 

118 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala 
omsorgsförvaltningen 

 X Daglig sysselsättning 168 K 

  X Daglig sysselsättning 95 M 

  X Daglig sysselsättning 125 K 

  X Daglig sysselsättning 98 M 

Vård- och äldreförvaltningen  X Vård och omsorgsboende 872 K 

  X Vård och omsorgsboende 392 K 

  X Vård och omsorgsboende 384 K 

  X Vård och omsorgsboende 354 K 

  X Vård och omsorgsboende 299 K 

  X Vård och omsorgsboende 299 M 

  X Vård och omsorgsboende 293 K 

  X Vård och omsorgsboende 286 K 

  X Vård och omsorgsboende 256 K 

  X Vård och omsorgsboende 251 K 

  X Vård och omsorgsboende 229 K 

  X Vård och omsorgsboende 207 M 

  X Vård och omsorgsboende 204 M 

  X Vård och omsorgsboende 203 M 

  X Vård och omsorgsboende 201 K 

  X Vård och omsorgsboende 169 K 

  X Vård och omsorgsboende 165 M 

  X Vård och omsorgsboende 165 K 

  X Vård och omsorgsboende 161 K 

  X Vård och omsorgsboende 152 K 

  X Vård och omsorgsboende 147 K 

  X Vård och omsorgsboende 141 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Vård- och äldreförvaltningen  X Vård och omsorgsboende 124 K 

  X Vård och omsorgsboende 123 K 

  X Vård och omsorgsboende 120 K 

  X Vård och omsorgsboende 113 K 

  X Vård och omsorgsboende 97 M 

  X Vård och omsorgsboende 91 K 

  X Vård och omsorgsboende 90 M 

  X Dagverksamhet 126 K 

  X Hemtjänst 90 M 

Analys 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Antalet ej verkställda beslut har minskat från sjutton stycken kvartal ett 2020, till 

sexton när vi summerat det andra kvartalet 2020. Ett av dessa beslut rör familjehem, 

sju stycken rör kontaktfamiljer och åtta handlar om intern öppenvård. Sju flickor och 

nio pojkar berörs. Om man slår ihop syskonparen och räknar på familjenivå så 

handlar det om nio. 

 

När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar familjehemsenheten efter lämpliga 

uppdragstagare som skall matcha klienternas behov. Vid vissa komplexa ärenden, har 

de haft svårt att hitta lämpliga uppdragstagare. Andra faktorer som påverkat är att det 

i flera fall har rört sig om flera syskon i samma familj och detta brukar i sig vara en 

försvårande faktor vid matchning. 

 

På en individuell nivå handlar det i ett exempel om att en uppdragstagare 

(kontaktfamilj) avsade sig sitt uppdrag, vilket ledde till ett stort tidstapp. 

Familjehemsenheten måste få fram en ny kontaktfamilj, vilket de nu gjort i detta fall. 

Nu finns en ny potentiell uppdragstagare som är under utredning. Ett liknande fall 

handlade det om den planering som var gjord inte gick att genomföra vilket drog ut 

på tiden. Nu är dock planeringen att den insatsen också skall startas upp i augusti. 

Ärendet där en tidigare familjehemsplacerad flicka väntat i snart två år på en 

kontaktfamilj har inte löst sig. Det har varit väldigt svårt att matcha flickans behov 

med tillgängliga kontaktfamiljer. Vid försök hittills har antingen flickans 

vårdnadshavare eller den tilltänkta kontaktfamiljen tackat nej. En ny utredning har 

inletts för att återigen se över flickans behov av insats. 
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Vad som gäller den ej verkställda familjehemsplaceringen så finns det nu ett tilltänkt 

familjehem som är under utredning. En placering utom det egna hemmet kommer att 

göras inom kort.  

 

Vår interna öppenvård har varit hårt belastad vilket ökat risken att det tar för lång tid 

innan våra klienter får tillgång till det bistånd de fått beviljat. Sen finns det individuella 

orsaker i många fall till att ett beslut inte verkställs i tid. Ett exempel är ett syskonpar 

som har beviljats intern öppenvårdsinsats. Familjen erbjöds ett uppstarsmöte i början 

på juni, men de kom inte på det mötet, och familjen önskade inte verkställa beslutet 

under sommaren. Gällande ett annat syskonpar ville vårdnadshavaren avvakta 

uppstarten p.g.a. Covid-19. Ett nytt uppstartsmöte är inbokat i augusti.  

 

Ytterligare ett syskonpar där vårdnadshavaren har avbokat ett flertal uppstarsmöte 

och på det senaste mötet i juni ställer sig vårdnadshavaren negativ till den tilltänkta 

insatsen. Nya diskussioner behöver ske med berörda. Slutligen har ett uppdrag 

gällande intern öppenvård samt boendestöd ej kunnat verkställas med anledningen att 

det saknades lämpliga personer för uppdraget. Detta skall nu vara åtgärdat och planen 

är att det skall kunna verkställas under augusti. 

 

Det är svårt att dra några orsaksförklaringar utifrån dessa sexton. På pappret skall ett 

flertal av fallen verkställas i augusti. Om det inte tillkommer fler nya ej verkställda 

beslut till nästa kvartal så bör mängden ärenden ha minskat rejält. Om detta inte sker 

kan så kanske det krävs en mer strukturell analys av orsakerna till problemet. 

 

Sociala omsorgsförvaltningen 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under första kvartalet 2020 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 

som ej verkställda. Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande 

bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Daglig Sysselsättning 

Den 25 mars 2020 stängde samtliga av Borås Stads dagliga sysselsättning som en 

åtgärd för att minska smittspridningen av Covid-19. Det är i skrivande stund ej 

beslutat när den dagliga verksamheten åter kommer att öppna. Detta innebär att 

samtliga beslut om daglig verksamhet kommer att rapporterats som ej verkställda 

under kommande rapporteringsperiod samt att inga beslut kommer att verkställas för 

närvarande.  

Vård- och äldreförvaltningen 

Vård- och äldreförvaltningen har trettioen beslut som inte verkställts inom tre 

månader, vilket är nio fler än föregående period (tjugotvå). Av dessa gäller tjugonio 

beslut insatsen vård- och omsorgsboende, ett gäller dagverksamhet och ett handlar 

om hemtjänst. 

Antalet ej verkställda beslut på vård- och omsorgsboende har ökat sedan föregående 

kvartal, det är dock viktigt att känna till att alla har erbjudits en plats inom tre 

månader. Anledningen till att besluten inte har blivit verkställda handlar om att den 

enskilde tackar nej till erbjuden plats av olika anledningar, nedan beskrivna inom tre 

olika kategorier: 
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Främsta anledningen till att ett beslut inte verkställs är att brukare och/eller anhöriga 

har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under 2019 och in på 2020 har det 

varit hög beläggning på boendena, viket gjort det svårare att vid första erbjudandet 

tillmötesgå de personer som endast hade ett specifikt önskemål. För de som angett 

flera boendealternativ har det varit enklare att tillmötesgå. Boendeplaneringen, som 

ansvarar för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga mönster i önskemålen. Vissa 

boenden/områden har högre efterfrågan medan andra har mycket liten efterfrågan. 

Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra 

insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende trots sitt bifallsbeslut på 

boende. Dessa står då kvar i kön och rapporteras som ej verkställt (kommunen har 

dock gjort vad som åligger dem då erbjudandet om plats skett inom tre månader). I 

dessa fall söker biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna och undersöker hur 

vårdbehovet ser ut och för även i förekommande fall dialogen om ett återtagande av 

ansökan. 

En tredje grupp har tillkommit sedan Covid-19 började spridas i samhället under 

våren och det är personer som tackar nej till erbjudande på grund av oro att bli 

smittade eller med anledning av att inte få ta emot besök av anhöriga efter inflytt till 

boendet. Det omvända finns också och det är brukare/anhöriga som tackar nej på 

grund av egen förkylning (orkar/kan inte titta på erbjuden plats alternativt vill avvakta 

med att flytta tills de är friska). Inom denna kategori finns även de två icke verkställda 

besluten inom hemtjänst respektive dagverksamhet. 



 

 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander 
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Stadsledningskansliet 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 juni 2020 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 846 M 

  X Daglig verksamhet 606 M 

  X Daglig verksamhet 589 M 

  X Daglig verksamhet 623 K 

  X Daglig verksamhet 592 K 

  X Daglig verksamhet 694 M 

  X Daglig verksamhet 276 M 

  X Daglig verksamhet 211 M 

  X Daglig verksamhet 183 K 

  X Daglig verksamhet 236 K 

  X Daglig verksamhet 246 M 

  X Daglig verksamhet 194 M 

  X Daglig verksamhet 127 K 

  X Daglig verksamhet 173 K 

  X Daglig verksamhet 134 K 

  X Daglig verksamhet 103 K 

  X Daglig verksamhet 92 M 

  X Daglig verksamhet 287 M 

  X Daglig verksamhet 106 M 

  X Daglig verksamhet 151 K 

  X Daglig verksamhet 162 M 



 2(4) 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 267 K 

  X Daglig verksamhet 127 M 

  X Ledsagning 151 K 
 

  X Ledsagning 162 M 

  X Ledsagning 123 K 

  X Ledsagning 700 M 

  X Ledsagning 320 K 

  X Ledsagning 126 K 

  X Kontaktperson 559 M 

  X Kontaktperson 551 M 

  X Kontaktperson 630 K 

  X Kontaktperson 257 M 

  X Kontaktperson 234 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

2234 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1608 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1119 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1148 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

872 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

600 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

578 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

585 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

214 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

110 M 

  X Bostad med särskild 
service för barn 

568 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 644 M 

  X Korttidsvistelse 287 K 

  X Korttidsvistelse 381 M 

  X Avlösarservice 287 K 

  X Avlösarservice 151 K 

  X Personlig assistans 491 K 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Funktionshinderverksamhet 

Daglig verksamhet enligt LSS 

Den 25 mars 2020 stängde samtliga av Borås Stads dagliga verksamheter som en 

åtgärd för att minska smittspridningen av Covid-19. Det är i skrivande stund ej 

beslutat när den dagliga verksamheten åter kommer att öppna. Detta innebär att 

samtliga beslut om daglig verksamhet kommer att rapporterats som ej verkställda 

under kommande rapporteringsperiod samt att inga beslut kommer att verkställas för 

närvarande.  

 

Ledsagning enligt LSS 

Vid utgången av andra kvartalet 2020 rapporterades sex beslut om ledsagning som ej 

verkställda. De enskilda har tackat nej till föreslagen ledsagare eller så har lämplig 

uppdragstagare ej kunnat hittas. 

 

Kontaktperson enligt LSS 

Fem beslut om kontaktperson enligt LSS rapporterades som ej verkställt. Svårigheten 

att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och kontaktperson, eller 

att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Vid utgången av andra kvartalet rapporterades tolv beslut om bostad med särskild 

service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda. 

Två av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. 

 

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder 

enligt LSS inom Borås Stad.  
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Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 

Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar rapporterades som 

ej verkställt under perioden. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget ej har 

denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en bostad 

för barn och ungdomar kunna öppna i december 2020. Brukaren har i avvaktan andra 

insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Korttidsvistelse enligt LSS 

Det rapporterades tre beslut om korttidsvistelse som ej verkställt. I ett ärende medför 

den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen endast delvis kan verkställas, 

en av brukarna har själv valt att avstå insatsen för närvarande och en av brukarna 

befinner sig utomlands på obestämd tid. 

 

Avlösarservice enligt LSS 

Gällande avlösarservice enligt LSS rapporterades två beslut som icke verkställda. I ett 

fall befinner sig brukaren utomlands på obestämd tid. Svårigheten att verkställa det 

andra beslutet beror på matchningen mellan brukare och insats. 

 

Personlig assistans enligt LSS 

Det rapporterades ett beslut om personlig assistans enligt LSS som icke verkställt. I 

det aktuella ärendet så verkställs beslutet under dagtid, men insatser under natten 

verkställs utifrån arbetsmiljöskäl genom separat hemtjänstbeslut. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.      

 

 

 

 

Datum 

2021-01-12 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00758 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Liza Lindmark 
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Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.         

Ärendet i sin helhet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018—

2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 

och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 

behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara 

ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan 

parterna. 

Borås Stad har tidigare beslutat att tillstyrka inriktningsdokument för 

organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende genom remissyttrande 2019-11-25, Kommunstyrelsens beslut § 490. 

VästKoms styrelse har den 24 mars 2020 tagit beslut att ställa sig bakom 

förslaget till inriktningsdokument och rekommenderar kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att i sin tur ställa sig bakom 

inriktningsdokumentet.               

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, 2021-01-18 

2. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2020-05-05, Rekommendation 

att ställa sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 

personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

3. Brev Länsgemensamt inriktningsdokument, 2020-05-05 
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Beslutet expedieras till 

1. info@borasregionen.se 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 
 
 

 
 
    2020-05-05  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 
Rekommendation att ställa sig bakom inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
 
VästKoms styrelse beslutade den 24 mars 2020 att ställa sig bakom förslaget till inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 
VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ställa sig bakom inriktningsdokumentet. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 24 april 2020 
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.  
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen snarast på info@borasregionen.se  
 
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende  
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Sammanfattning  
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och 

kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av 

samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras 

för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och 

innehåll som behöver beaktas;  

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag  

• Organisation  

• Verksamhetens innehåll  

• Uppföljning och utvärdering  

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges 

på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam 

samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.   

Samverkansform  Organiserat integrerat arbete  

Styrning och 

ledning  

 Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån 

lagar, avtal och överenskommelser   

  
Ansvarsområde  

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag  

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus  

Organisering av 

enheter  

 Integrerad 

mottagning  

  

 Mobila team  Mobila 

arbetsformer  
Digitala 

vårdformer och 

tjänster  

Oftast 

samlokaliserade 

eller ”vägg i 

vägg”  

Oftast 

samlokaliserade  
Varje  

huvudman  
utgår från sin 

egen  
mottagning,  
man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara  

samlokaliserad   

  

Kompetens  
Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 

teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt    

Arbetssätt  

 Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),   

Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),   

Case Management, Vård och stödsamordning 

 Insatser   
 Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman  
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Inledning  
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 

handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR 

och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 

specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.  

  

Syfte, mål och målgrupp    
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 

kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med 

sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när 

behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.   

  

Organiserat integrerat arbete  
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”.  

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid 

praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.    

 

Avgränsning   
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande 

sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.  

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till   

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser  

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland  

• benämningar/namn på integrerade arbeten  

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras 

i olika former av organiserat integrerat arbete.   

Likvärdighet  
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa 

och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera 

platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska 

mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig 

vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen 
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande 

kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.   

 

 Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete  
  

 

   

1. Avtal/överenskommelse om samverkan   
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse 

om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Parter  

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 

organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 

instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 

avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för 

att samverkan etableras och fungerar.    

 

Ansvarsfördelning   

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den 

avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom 

det egna ansvarsområdet och lagrummet.      

 

1 .  
Avtal/överens - 

kommelse 

2 .  
Organisation 

3 .  
Verksamhetens  

innehåll 

4 .  
Uppföljning/ 
utvärdering 
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Styrgrupp   

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.   

Uppdrag   

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende 

målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa 

förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i 

samverkan mellan parterna.   

 

Mål    

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.   

Personalresurser   

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje 

huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. 

Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.   

Brukarinflytande    

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för  

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men 

också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.    

 

Ekonomisk fördelning   

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 

Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna 

kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal 

(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material 

etc.).  

 

För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har 

likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella 

fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar 

med flera.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma 

rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.  

 



 

6 
 

Patientsäkerhet 

Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive 

huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum. 

 

Avvikelser och tvister    

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.  

 

Ändringar och tillägg i avtal 

I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda, 

huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten. 

 

 2. Organisation  

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser   

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det 

krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete. 

Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar 

utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen. 

Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt 

och samtidigt.    

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. 

Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  Exempel:   

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar 

under samma tak och/eller inom mobila team.  

• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i 

personalen har sin egen hemvist.   

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse 

att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.   

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala 

samverkansformer.    

Ledning av det dagliga arbetet   

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och 

finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.  

Ansvarsgränser och rutiner   

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika 

riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara 

kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till 

samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska 

kunna genomföras.  

https://lagen.nu/2009:400
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Teambaserat arbete   

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har 

ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för 

båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett 

uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal 

ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.   

  

3. Verksamhetens innehåll    

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap    

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen 

finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram 

(VIP).   

Kunskapsspridning    

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning.  

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 

utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 

huvudmannens ansvar.   

  

Insatser anpassas till individens behov   

Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är 
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att 
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till 
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör 
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla 
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa. 
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 
stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser 
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör 
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga 
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.   
 

4. Uppföljning och utvärdering  
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive 

huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både 

utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.   
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Utvecklingsområden   
Uppföljning av dokument 

Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR, 

ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta 

sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet 

”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade 

arbetssätt. 

 
Samordning 
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser 
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som 
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation, 
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.   
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Bilaga 1 

Checklista      
 

      
  

Del  Underrubrik  Ansvar  Tid  

Avtal/ök   Nedtecknad avtal/överenskommelse        

  Ansvarsfördelning     

  Styrgrupp        

  Uppdrag          

  Mål       

   Personalresurser       

  Brukarinflytande       

  Fördelning av kostnader och medel        

 Arbetsmiljö   

  Patientsäkerhet     

    Avvikelse och tvist       

 Förändring av avtal   

Organisation    Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt

   

    

  Ledning av det dagliga arbetet        

   Ansvarsgränser och rutiner       

  SIP - samtycke       

  Teambaserat arbete       

Verksamhetens  

innehåll     

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser        

 Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt     

  Anpassning av insatser       

   Kunskapsspridning       

   Gemensam utbildning/metodstöd/handledning       

Uppföljning och 

utvärdering  

Process        

  Resultat         
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Bilaga 2 

Arbetsgrupp  
  

Västra Götalandsregionen   Kommuner  

Rose-Marie Sandberg  

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs  

Sjukhus  

  

Dirk Vleugels  

Chefsläkare Närhälsan     

  

Ulf Sammels  

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg   

   

Representant BUP, vakant     

  

Regionutvecklare Anna Karlsson   

  

Regionutvecklare Maria Sahlin   

(adjungerad sedan 19-02-13)    

Camilla Johansson  

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet   

Anita Intto  

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+   

Patrik Ekman  

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa    

Agneta Kettil  

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga    

Andreas Ericsson   

Göteborgs stad, planeringsledare   

(sedan 19-02-13)  

    

Processledare Västra Götalandsregionen    Processledare VästKom  

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa   Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund   

  

Brukarrepresentation   

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG  

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland  
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Bilaga 3 
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1 Inledning 
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.   
 
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads 
Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.   
 
Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan 
säkerställas. 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. 
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska 
besvara följande revisionsfrågor:  
 

 Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god 

redovisningssed? 

 Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?   

 Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer 

att kunna uppnås? 

 Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild 

uppmärksamhet inför årsbokslutet? 

1.2 Revisionskriterier 
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har 
utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.  

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig. 

1.4 Metod   

Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har 
innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget 
samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har 
genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till 
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områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande 
har genomförts.  
 
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan delåren 2019 och 2020 har utförts.  
 
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En 
redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats.  
 
Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.   

1.5 Projektorganisation 

Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och 
Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut 
och årsredovisning   
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2 Granskningsresultat 

2.1 Lagar och rekommendationer   
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund 
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 
verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2  
 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om 
förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser 
av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas 
slut.3 
 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument 
som används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska 
enligt kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast 
två månader efter rapportperiodens slut.5 
 
Delårsrapporten ska innehålla:6 

 en resultaträkning 

 en balansräkning 

 en förenklad förvaltningsberättelse 
 
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under 
rapportperioden.  
 
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport 
kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin 
delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig 
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7 
 
Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet av 
delårsrapporten.8 
 
Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs-
rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och om den uppfyller 
lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende 
innehåll och utformning.  
 
Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive 

                                                 
2 LKBR, Kap 1. 3§ 
3 RKR R 17 
4 Ibid 
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson 
Studentlitteratur (2019) sid 141 
6 LKBR, Kap 13. 2§ 
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson 
Studentlitteratur (2019) sid 142 
8 Ibid 
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kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under 
året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.  

2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed  

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed.  

 
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan 
delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har 
bokförts i redovisningssystemet. 

2.2.1 Redovisningsprinciper 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut. 

2.3 Resultat- och balansräkning 
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport 
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för 
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår. 
 
I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en 
delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps 
utgång.  
 
Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning 
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också 
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.  
 
SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är 
inom den tidsram som LKBR stipulerar.  
 
Delårsrapporten innehåller: 
  

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut  

 Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång 

 Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast 
föregående räkenskapsår 

 Helårsprognos 

 Årsbudget 
 
Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen.   

2.4 Förvaltningsberättelse 
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, 
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.  
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Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret bedömer 
att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, 
upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling 
samt andra förhållanden av vikt.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk 
hushållning kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. Revisionskontoret 
konstaterar att förvaltningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport innehåller en sammanställning 
av mål och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten 
genomför Direktionen en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning 
kommer att uppnås under 2020.  

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 5,2 mnkr för 
perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020, vilket innebär ett positivt resultat om 6,7 mnkr 
jämfört med budget för samma period.  
 
Överskottet beror i huvudsak på att medlemsbidraget har höjts med 3,1 % men verksamhetens 
övriga intäkter samt kostnader är lägre än föregående år med anledning av pågående pandemi. 
Intern utbildning och övning har inte kunnat genomföras enligt plan vilket ger en lägre kostnad 
för perioden men är kritisk för verksamheten, skriver SÄRF i delårsrapporten. För delar av 
verksamheten kommer ökad satsning på utbildning och övning att bli nödvändigt under 
kommande år vilket kommer att höja kostnaden under åren 2021 och 2022. Därutöver har en 
omvärdering av pensionsskulden gjorts. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid 
tiden för delårsbokslutet hade två medarbetare av nio som uppnått pensionsålder avgått med 
avtalspension (SAP-R).  
 
För helåret 2020 redovisar SÄRF en prognos om överskott på 2 mnkr, vilket är ett överskott om 
4,3 mnkr jämfört med budget.   
 
Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt 
med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställda mål. 
 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I 
beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte.  
 
Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras att uppnås.  

2.6 Måluppfyllelse  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska 
innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp 
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera 
måluppfyllelsen.  
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Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets 
verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om 
ett handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod.  
 
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020-2023.  
Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas 
utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver 
SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de 
kommande fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på 
räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner.  
 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.9  
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål. 
Prestationsmål för 2020 fastställdes av Direktionen 6 december 2019 i Verksamhetsplan och 
internbudget för 2020. Sammantaget fastställdes 24 prestationsmål för 2020 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (11 st.), under händelse (9 st.) och efter händelse (4 st.). 
  
I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 augusti 2020 i 
sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 
samt de prestationsmål som är beslutade för 2020.   
 
Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning av 
måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del av 
målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2020 och en prognos över genomförandet för helåret 
2020.    
 
Måluppfyllelsen per 31 augusti 2020 redovisas i enlighet med nedanstående: 
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Före händelse 

 

0 
 

11 
 

0 

   
av 11 prestationsmål 2020 

 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Under händelse 

 

0 
 

6 
 

3 
   

av 9 prestationsmål 2020  

 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Efter händelse 
 

0 
 

3 
 

1 
   

av 4 prestationsmål 2020 

 
 
Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 
augusti 2020 

0 
 

20 
 

4 
   

    av 24 prestationsmål 2020 

         

                                                 
9 SÄRF Handlingsprogram 2020-2023, beslutad av Direktionen 6 juni 2019 

 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppfyllda per 31 augusti 2020. Förbundet skattar i 
delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 61 % uppfyllt dittills under året. Prognosen för 
helåret 2020 är att uppfyllandegraden kommer öka till 88 %. Prestationsmål som förbundet 
uppskattar att de inte helt kan uppnå under året (totalt 10 prestationsmål) förtydligas med 
kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.  
 
Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande corona 
situationen (Covid-19) har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd 
för externa besökare. Aktiviteter med fysisk närvaro såsom övning och utbildning kommer inte 
kunna genomföras enligt plan under 2020 menar förbundet. Vidare menar förbundet att 
utförandet av många aktiviteter har behövts planerats om på grund av Covid-19.   

2.7 Fördjupad granskning  

Under hösten genomförs en granskning av hyressättning av SÄRFs verksamhetsfastigheter.  
Granskningens övergripande syfte är att granska hur principerna för hyressättning, renoveringar, 
nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler SÄRF hyr i medlemskommunerna ser ut.   
Granskningen kommer bland annat belysa hur modellen för lokalkostnadsberäkning för SÄRF:s 
lokaler ser ut i respektive medlemskommun. Granskningen kommer att genomföras genom 
dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstemän inom varje medlemskommun och på 
SÄRF. Granskningen utförs av en oberoende konsult från bolaget EY. Granskningen påbörjas i 
september 2020 och beräknas vara klar i december 2020. Resultatet redovisas i form av en 
rapport. De förtroendevalda revisorerna i SÄRF är mottagare av rapporten.   

2.8 Intern kontroll 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av 
Direktionen 20 mars 2020. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet 
av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning 
och kontroll.  
 
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.   
 
Intern kontroll löner  
Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret gjort en 
genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat 
verksamhetsföreträdare intervjuats.  
 
SÄRFs process för löner ser enligt de intervjuade ut enligt nedanstående:  

 SÄRF har attestering av närmsta chef för all personal.  

 På heltid går närmsta chef in i tidssystemet Flex och attesterar månaden 

 På deltid gör respektive platschef granskning och attest av registrerade tider i systemet 
Hogia PBM för all sin personal. Sektionschef RiB attesterar därefter alla övriga 
löneunderlag (exempelvis sjukrapporter eller andra underlag) med signatur på papper. 
Sektionschef RiB signerar överföringslista från Hogia PBM till Hogia Lön.  
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 Utskrivna preliminära avräkningar från Hogia lön, d.v.s. lönespecifikation/person 
utskrivna på listor, kontrolleras av lönehandläggare mot underlag samt attesterar de på 
sista sidan av respektive kår/avdelning/kategori, för deltid byter man med varandra d.v.s. 
kontrollerar varandras kårer.  

 Avräkningarna tillsammans med utskrivna rapporter såsom bokföringsorder, 
bankutbetalning, semesterskuldsberäkning osv lämnas till ekonomichef som granskar och 
attesterar varje kår/avdelning/kategori samt fyller i respektive bruttosumma i filen 
”Bruttolön”, se bifogad fil. I filen kontrolleras månadens summa per kategori med 
tidigare månader, totalsumman kontrolleras mot tidigare år och budget. I filen räknas 
även ut månadens beräknade PO-avgiften som kan stämmas av mot Trigger när den körs 
senare i månaden samt ser man utvecklingen av semesterdagar. 

 Samtliga rapporter attesteras av ekonomichef som för över bokföringsfil till Agresso samt 
bankfil till Nordea. För att bankfilen ska gå till utbetalning gör ekonomichef 
bemyndigande i Internetbanken. Backup för ekonomichef för bokföringsfil (som kräver 
behörighet i Agresso) är ekonomihandläggare och för bankfil inklusive bemyndigande är 
(som kräver inloggning och behörighet i Internetbanken) ekonomihandläggare, kanslichef 
och förbundsdirektör. 

 
Revisionskontoret noterar att internkontrollen avseende lön består av kontroller och attester i 
flera led.  

2.9 Övriga iakttagelser  

Revisionskontoret noterar att SÄRF under februari fått viss ränta på det egna kapitalet om 56,9 
miljoner10 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. På grund av coronapandemin har 
samhällsekonomin påverkats och räntor har ändrats. För närvarande är räntan noll procent på det 
egna kapitalet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10 SÄRF Delårsrapport 2020, sid 14.  
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3 Sammanfattande bedömning 
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 2020 ska 
revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Direktionen 
beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i 
förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en 
delårsrapport som på en årsredovisning. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av 
Direktionens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av 
Direktionens delårsbokslut.  
 
Förbundets revisorer bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet 
med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav 
som finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten 
innehåller en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. 
Resultatet för perioden är ett överskott om 5,2 mnkr. För helåret 2020 redovisar SÄRF en 
prognos om överskott på 2 mnkr, vilket är ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget. 
Revisorerna noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet innebär att det 
finansiella målet prognostiseras att uppnås under året.  
 
Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2020 genomfört 
uppföljning avseende samtliga 24 prestationsmål som Direktionen fastställt för 2020. 
Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppnådda. Förbundet skattar i delårsrapporten 
måluppfyllelsen totalt sett till 61 % som genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 
2020 är att uppfyllandegraden kommer öka till 88 % uppfyllandegrad. Aktiviteter där 
förbundet skattat att prestationsmålet riskerar att inte helt kunna uppfyllas under året (totalt 10 
prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets 
planerade åtgärder. Det är den pågående coronapandemin som bland annat gör det svårt för 
förbundet att genomföra aktiviteter med fysisk närvaro såsom övning och utbildning.  
 
Revisorerna bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom ramen för 
delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse 
en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Samtliga av 
Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett enhetligt sätt i delårsrapporten och 
revisorerna bedömer mot denna bakgrund att redovisningen av verksamhetsresultatet i 
delårsrapporten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen beslutat om.   
 
Borås 29 oktober 2020 
 
 
 
_________________________ 
Andreas Ekelund,  
Revisionschef, Revisionskontoret  
Borås Stad 
 
 
 
________________________ 
Stefan Sjöblom 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret 
Borås Stad 
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preliminärt beräknat till hösten 2021 och inflyttning våren 2023. 
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§ 115 Dnr LFN 2020-00217 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Johannelundsgatan SoL, Kv. Hussvampen 1.        

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 som Gruppbostad 
(A) med en projektbudget om 30.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens 
förslag till investeringsbudget 2021 är projektet upptaget med en budget på 
60.000.000 kr. 

Beslutsunderlag 

 1. Ritningar 
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Anslagsframställan för Myråsskolan om- och 

tillbyggnad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 230 000 000 kronor avseende om- och 

tillbyggnad av Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl. under 

förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

tillstyrker förslaget. 
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      Alternativt förslag
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Kommunstyrelsen 
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Kungsgatan 55 
Hemsida 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00849 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan för Myråsskolan om- och 

tillbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 

Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 230 000 000 kronor avseende om- och 

tillbyggnad av Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl. under 

förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

tillstyrker förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Myråsskolan är i behov av renovering och det behövs även en utökad 
skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Skolan har idag 
moduler där bygglovet går ut 2022-08-26 och inte är möjligt att förlänga.  
 
Skolan kommer att anpassas från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6 skola 
där fritidshem och skola samutnyttjar lokaler för ett optimalt utnyttjande av 
lokalerna. Nytt tillagningskök och en ny fullstor idrottshall kommer att 
uppföras. Totalt beräknas skolan rymma ca 750 elever, vilket är en ökning med 
ca 250 elever från nuläget. 
 
Om- och tillbyggnaden beräknas medföra ökade drifts- och kapitalkostnader 

med cirka 13 mnkr. 

Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget 2021 med en budget om  

230 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Myråsskolan om- och tillbyggnad, Kyrkvägen 49, 

Myrås 1:163 m.fl från Lokalförsörjningsnämnden. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Grundskolenämnden 
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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26,0 m²

1050
Trappa

EL

EL

C

B

E

+235,321

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 1, DEL 10

A-40-1-111

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



HÖJD PÅ SERVERINGEN: ÖK = 800 MM ÖFG.

HÖJD PÅ VÄGG: ÖK = 1700 MM ÖFG.

423837 44

143 144155

B1

33,5 m²

1131
Trappa

63,0 m²

1132
Passage

6,5 m²

1137
Pentry

Hiss 1:1
84,5 m²

1051
Passage

20,5 m²

1058
Skyddsrum

6,5 m²

1059
Gasfång

5,0 m²

1060
Vindfång

25,0 m²

1061
Passage

10,0 m²

1062
Förråd

1070
Förråd

3,5 m²

1071
Förråd

69,0 m²

1072
Undercentral

9,0 m²

1073
Verkstad

13,5 m²

1074
Vaktm.

1075
Dusch

1076
Dusch

1077
WC

18,5 m²

1080
Förråd

14,0 m²

1081
Förråd

42,0 m²

1082
ÅV-rum

82,0 m²

1085
Kapprum

2,5 m²

1086
WC

2,5 m²

1087
WC

2,5 m²

1088
WC

8,0 m²

1089
RWC

6,5 m²

1090
Förråd

5,5 m²

1091
Förråd

33,0 m²

1092
Trappa C

12,0 m²

1093
Passage

4,5 m²

1094
Förråd

11,5 m²

1095
Elcentral

3,5 m²

1096
Elcentral

90,5 m²

1097
Korr.

97,0 m²

1098
Trä/Metall

5,0 m²

1099
Spånsug

44,0 m²

1100
Grovateljé

82,5 m²

1101
Textil

5,0 m²

1102
Förråd

22,0 m²

1103
Lär. pl.

69,0 m²

1104
NO/Teknik

1,5 m²

1105
WC

9,5 m²

1111
Trappa

2,0 m²

1112
WC

82,0 m²

1113
Fläktrum

19,0 m²

1115
Förråd

53,5 m²

1116
Maker space IT

DM

INFOSKÄRM

25,5 m²

1117
Förråd

EL

EL

C
C

BB

D

F G

+235,611

+235,321

+236,251
+236,251

+234,541

+235,221

+235,221

+235,171

+235,171

+234,541

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 30

KONNEKTION MOT: DEL 10

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 1, DEL 20

A-40-1-112

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



E

M5/ 150 liter M5/ 200 liter

E

GROVDISK

LINNESKÅP

TMVÄRMERI KYLBÄNK

KANTINER

NEDKYLNING

TT

HÖJD PÅ SERVERINGEN: ÖK = 800 MM ÖFG.

FRYSSKÅP

KYLSKÅP

KYLSKÅP

FRYSSKÅP

VATTEN

MJÖLK

MJÖLK

VATTEN

MJÖLK

MJÖLK

BRÖD

15 GN 1/1

15 GN 1/1

8 GN 1/1

5 GN 1/1

KYLSKÅP

HÖJD PÅ SERVERINGEN: ÖK = 800 MM ÖFG.

HÖJD PÅ VÄGG: ÖK = 1700 MM ÖFG.

HÖJD PÅ SERVERINGEN: ÖK = 800 MM ÖFG.

HÖJD PÅ VÄGG: ÖK = 1400 MM ÖFG.
TRATT FÖR
TÖVATTEN (VS)

6

8 9 10

13

14
15

17

20

21 22

23

18

27

26

25

24

30/31
33 34 40

36 35 41

423837 44

45

51

51

51

51

51

535546

49

49

160

164

162

62

60 59

67

66

6572

71

7077

76

758280

81

101

99

97

96

95 93

92

91

87
88

86

84

57

64697479

103
105106107109109

164

49

49
161

164

163

164

1

2

3

158

130

129

140

47 47

124

126

127

127

136

132

133

131

150

151

148

4
5

12 114

113 115
116

111

111

119

120 122

118

121

144143 147

143 144155

156

125

142

143 144

28

85

TRATT FÖR
TÖVATTEN (VS)

100

108

153

139

146

89

117

110 104 90

KYLRUMKYLRUM FRYSRUM KYLRUM
GRÖN

E

M5/ 50 liter

B1

A1

33,5 m²

1131
Trappa

63,0 m²

1132
Passage

11,5 m²

1133
Diskinlämning

311,0 m²

1134
Matsal

13,5 m²

1135
Matsal

8,5 m²

1136
Städ

6,5 m²

1137
Pentry

8,5 m²

1138
Förråd

7,5 m²

1139
Trappa

44,5 m²

1150
Diskrum

25,5 m²

1151
Kök

77,0 m²

1152
Servering

2,0 m²

1153
Elcentral Kök

5,5 m²

1154
Förråd

72,0 m²

1160
Kök

15,0 m²

1161
Passage

7,0 m²

1162
Kylrum

7,0 m²

1163
Kylrum

7,0 m²

1164
Frysrum

4,5 m²

1165
Kylrum Grön

2,0 m²

1166
Städ

13,0 m²

1167
Omklädning

5,5 m²

1168
WC/D

10,5 m²

1170
Grönsaksberedning

5,5 m²

1171
Förråd

5,5 m²

1172
Förråd

8,0 m²

1173
Kontor

14,0 m²

1169
Varumott.

Hiss 1:3

82,0 m²

1085
Kapprum

2,5 m²

1086
WC

2,5 m²

1087
WC

2,5 m²

1088
WC

DM

INFOSKÄRM

E

H

F
F

G
G

+234,541

+234,541

+234,541

+234,541

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

KO
NN

EK
TI
ON

 M
OT

: D
EL

 2
0

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 1, DEL 30

A-40-1-113

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

2131
Entre´

2133
Städ

2135
Lär. pl. årskurs F

2136
Samtal

2142
Grupp

2141
Klassrum årskurs F

2140
RWC2144

Fritidshemvist
2150

Klassrum årskurs F

2151
Grupp

2153
Klassrum årskurs F

2154
Grupp

2155
Grupp

2156
Klassrum årskurs F

2157
Kapprum

2159
Förrum

2158
Förråd

2134
Pass/kop.

2139
Groventré

2137
WC

2138
WC

2152
Trappa

2143
Pentry

2132
Trappa

2165
W.C

2164
W.C

2163
W.C

2162
W.C

2161
W.C

2160
W.C 2166

EL

?
Hiss 1:3

2001
Vindfång

2002
Entré

2003
Adm.

2004
Korr.

2005
Passage

2006
Kontor

2007
Kontor

2008
Kontor

2009
Kontor

2010
Kontor

2011
Väntrum

2012
Kurator/Psykolog

2013
Kurator/Psykolog

2014
WC

2015
Väntrum

2016
RWC 2017

Elevhälsa

2018
Elevhälsa2019

Vila

2025
Korr.

2047
Personalrum

2028
RWC/D

2033
Lär. pl.

2034
Passage

2035
Vila

2036
Samlingsrum Bibliotek

2037
Förråd/Kontor

2038
Bibliotek

2045
Passage

2029
Städ

2027
Spec. ped./Resursrum

2031
Spec. ped.

2030
Spec. ped.

2046
Kopieringsrum

2051
RWC

2048
Personalrum

2085
Lär. pl. årskurs 5

2070
Klassrum årskurs 5

2071
Grupprum

2075
Klassrum årskurs 5

2076
Grupprum

2077
Grupprum

2078
Klassrum årskurs 5

2083
Klassrum årskurs 5

2090
Vindfång

2091
Trappa C

3089
Hiss 1:1

?
Hiss 1:2

2092
Trappa C

2093
Korr.

2094
Klassrum årskurs 22095

Grupprum

2096
Förråd

2097
Klassrum årskurs 2 2098

Grupprum

2099
Grupprum

2105
Klassrum årskurs 2

2106
Korr.

2107
Passage

2108
Klassrum årskurs 2

2109
Grupprum

2110
Groventré

2111
Trappa A

2112
Kapprum

2121
Fritidshemvist

1:12

2063
Passage

2113
Förrum

2116
RWC

2115
WC
2114
WC

2117
WC
2118
WC
2119
WC
2120
WC

?
EL

2084
Grupprum

2079
Grupprum

EL

?
EL

2050
WC

2049
Kapprum

2060
Vindfång

2061
Passage

2062
Trappa2065

RWC

2064
Arbrtstorg/Kapprum

2067
WC

2066
Trappa

2072
WC

2073
WC

2074
WC 2080

WC
2081
WC

2082
Städ

2026
Konferens

+238,491

2032
Samtal

C
C

BB

A
A

DD

E
E

HH

F
F

G
G

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:200 (A1-format)

0

METER

10 20

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 2, ÖVERSIKT

A-40-1-120

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:200/1:400

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



9,5 m²

2001
Vindfång23,5 m²

2002
Entré

12,5 m²

2003
Adm.

65,0 m²

2004
Korr.

26,5 m²

2005
Passage

18,0 m²

2006
Kontor

9,5 m²

2007
Kontor

8,5 m²

2008
Kontor

17,0 m²

2009
Kontor

10,0 m²

2010
Kontor

12,5 m²

2011
Väntrum

11,0 m²

2012
Kurator/Psykolog

16,5 m²

2013
Kurator/Psykolog

3,0 m²

2014
WC

9,5 m²

2015
Väntrum

5,5 m²

2016
RWC

18,0 m²

2017
Elevhälsa

20,0 m²

2018
Elevhälsa

6,5 m²

2019
Vila

103,0 m²

2047
Personalrum

5,5 m²

2028
RWC/D

8,0 m²

2045
Passage

14,0 m²

2046
Kopieringsrum

6,0 m²

2051
RWC

37,0 m²

2048
Personalrum

35,0 m²

2085
Lär. pl. årskurs 562,5 m²

2070
Klassrum årskurs 5

19,0 m²

2071
Grupprum

64,5 m²

2075
Klassrum årskurs 5

10,0 m²

2076
Grupprum

10,0 m²

2077
Grupprum 59,0 m²

2078
Klassrum årskurs 5

62,0 m²

2083
Klassrum årskurs 5

Hiss 1:1

Hiss 1:2

10,0 m²

2092
Trappa C

68,0 m²

2093
Korr.

32,0 m²

2106
Korr.

9,0 m²

2110
Groventré

16,5 m²

2111
Trappa A

64,5 m²

2112
Kapprum 87,5 m²

2121
Fritidshemvist

GP?

+237,881

+238,491

+238,491

14,5 m²

2063
Passage

9,0 m²

2113
Förrum

5,0 m²

2116
RWC

2115
WC
2114
WC

2117
WC
2118
WC
2119
WC
2120
WC

EL

6,5 m²

2084
Grupprum

6,5 m²

2079
Grupprum

EL

2050
WC

13,0 m²

2049
Kapprum

8,5 m²

2060
Vindfång

14,0 m²

2061
Passage

5,0 m²

2065
RWC

155,5 m²

2064
Arbrtstorg/Kapprum

2067
WC

12,5 m²

2066
Trappa

2072
WC 2073

WC
2074
WC 2080

WC
2081
WC

2082
Städ

27,5 m²

2026
Konferens

C

B

A
A

E

+238,491

+237,881

+238,491

+239,425 +239,425

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 2, DEL 10

A-40-1-121

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

28,5 m²

2131
Entre´

55,5 m²

2157
Kapprum 7,5 m²

2158
Förråd

20,0 m²

2018
Elevhälsa

6,5 m²

2019
Vila

53,0 m²

2025
Korr.

5,5 m²

2028
RWC/D

32,5 m²

2033
Lär. pl.

37,0 m²

2034
Passage

10,5 m²

2035
Vila

37,0 m²

2036
Samlingsrum Bibliotek

8,5 m²

2037
Förråd/Kontor

90,5 m²

2038
Bibliotek

8,0 m²

2045
Passage

9,5 m²

2029
Städ

36,5 m²

2027
Spec. ped./Resursrum

13,5 m²

2031
Spec. ped.

9,5 m²

2030
Spec. ped.

14,0 m²

2046
Kopieringsrum

3,0 m²

2090
Vindfång

17,0 m²

2091
Trappa C

Hiss 1:1

10,0 m²

2092
Trappa C

68,0 m²

2093
Korr.

56,0 m²

2094
Klassrum årskurs 2

10,0 m²

2095
Grupprum

8,0 m²

2096
Förråd

60,5 m²

2097
Klassrum årskurs 2

10,0 m²

2098
Grupprum

28,0 m²

2099
Grupprum

67,0 m²

2105
Klassrum årskurs 2

32,0 m²

2106
Korr.

5,0 m²

2107
Passage

66,0 m²

2108
Klassrum årskurs 2

10,5 m²

2109
Grupprum

9,0 m²

2110
Groventré

16,5 m²

2111
Trappa A

64,5 m²

2112
Kapprum 87,5 m²

2121
Fritidshemvist

W
B

W
B

LADDNINGS
-PLATS FÖR 

VAGN

LADDNINGS
-PLATS FÖR 
VAGN

9,0 m²

2113
Förrum

5,0 m²

2116
RWC

2115
WC
2114
WC

2117
WC
2118
WC
2119
WC
2120
WC

EL

EL

EL

27,5 m²

2026
Konferens

7,5 m²

2032
Samtal

C

D

F G

+239,425 +239,425

+237,881

+237,881

+237,881

+238,401

+237,881

+237,196

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 30

KONNEKTION MOT: DEL 10

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 2, DEL 20

A-40-1-122

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

28,5 m²

2131
Entre´

13,0 m²

2133
Städ

37,5 m²

2135
Lär. pl. årskurs F

10,5 m²

2136
Samtal

10,5 m²

2142
Grupp

61,0 m²

2141
Klassrum årskurs F

5,0 m²

2140
RWC

141,5 m²

2144
Fritidshemvist

60,0 m²

2150
Klassrum årskurs F

9,5 m²

2151
Grupp

61,0 m²

2153
Klassrum årskurs F

18,0 m²

2154
Grupp

18,0 m²

2155
Grupp

61,0 m²

2156
Klassrum årskurs F

55,5 m²

2157
Kapprum

10,0 m²

2159
Förrum

7,5 m²

2158
Förråd

11,0 m²

2134
Pass/kop.

31,5 m²

2139
Groventré

2137
WC

2138
WC

15,0 m²

2152
Trappa

24,5 m²

2143
Pentry

40,0 m²

2132
Trappa

2165
W.C

2164
W.C

2163
W.C

2162
W.C

2161
W.C

2160
W.C

EL

Hiss 1:3

90,5 m²

2038
Bibliotek

1:12

E

HH

F
F

G
G

+238,401

+237,881

+237,196

+238,601
+238,601

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

KO
NN

EK
TI
ON

 M
OT

: D
EL

 2
0

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 2, DEL 30

A-40-1-123

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

3135
Lär. pl. årskurs 1

3136
Samtal

3142
Grupp

3141
Klassrum årskurs 1

3140
RWC3144

Fritidshemvist
3150

Klassrum årskurs 1

3151
Grupp

3153
Klassrum årskurs 1

3154
Grupp

3155
Grupp

3156
Klassrum årskurs 1

3157
Kapprum

3159
Förrum

3158
Förråd

3134
Pass/kop.

3139
Groventré

3137
WC

3138
WC 3133

Städ

3131
Trappa3152

Trappa

3143
Pentry

3165
W.C

3164
W.C

3163
W.C

3162
W.C

3161
W.C

3160
W.C 3166

EL

?
Hiss 1:3

3001
Samtal/arbetsrum

3002
Passage

3004
Förrum

3005
WC
3006
WC

3007
Klassrum årskurs 4

3008
Grupprum

3009
Förrum

3010
WC
3011
WC

3013
Klassrum årskurs 4

3014
Grupprum

3015
Förrum

3016
WC
3017
WC

3018
Klassrum årskurs 4

3019
Grupprum

3025
Korr.

3026
Resurs

3027
Trappa

3028
Korr.

3029
Lär. pl.

3031
Arkiv

3033
Förrum 3034

Samtal/Möte3035
WC

3036
WC

3037
Korr.

3038
Gallerigång/Läshörna

3039
Förråd

3040
Förrum

3042
Klassrum årskurs 4

3044
Arbetstorg

3045
Kapprum

3074
Lär. pl. årskurs 6

3050
Passage

3056
Klassrum årskurs 6

3057
Grupprum

3058
Klassrum årskurs 6

3059
Grupprum

3071
Grupprum

3070
Klassrum årskurs 6

3072
Klassrum årskurs 6

3091
Hiss 1:1

Hiss 1:2

3091
Trappa C

3092
Trappa C

3093
Korr.

3094
Klassrum årskurs 33095

Grupprum

3096
Förråd

3097
Klassrum årskurs 3 3098

Grupprum

3099
Grupprum

3105
Klassrum årskurs 3

3106
Korr.

3107
Passage

3108
Klassrum årskurs 3

3109
Grupprum

3110
Groventré

3111
Trappa

3112
Kapprum

3121
Arbetstorg 3043

Grupprum3113
Förrum

3116
RWC

3114
WC

3115
WC

3117
WC
3118
WC
3119
WC

3120
WC

EL

EL

3041
RWC

2066
Trappa

3003
Korridor

3046
Groventré

3047
Passage

3051
Arbetstorg

3054
Kapprum

3052
RWC

3053
FRD

3055
Trappa

3060
WC

3061
WC

3063
WC

3064
WC

3073
Grupprum

?
EL

C
C

BB

A
A

DD

E
E

HH

F
F

G
G

Öp
pe

t

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:200 (A1-format)

0

METER

10 20

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 3, ÖVERSIKT

A-40-1-130

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:200/1:400

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



13,5 m²

3001
Samtal/arbetsrum

17,0 m²

3002
Passage

3004
Förrum

3005
WC

3006
WC

58,5 m²

3007
Klassrum årskurs 4

9,5 m²

3008
Grupprum

3009
Förrum

3010
WC

3011
WC

58,0 m²

3013
Klassrum årskurs 4

10,0 m²

3014
Grupprum

3015
Förrum

3016
WC

3017
WC

58,5 m²

3018
Klassrum årskurs 4

10,0 m²

3019
Grupprum

29,0 m²

3025
Korr.

3,5 m²

3027
Trappa

8,0 m²

3040
Förrum

62,0 m²

3042
Klassrum årskurs 4

54,0 m²

3044
Arbetstorg

52,0 m²

3045
Kapprum

29,5 m²

3074
Lär. pl. årskurs 6

15,0 m²

3050
Passage

61,5 m²

3056
Klassrum årskurs 6

19,5 m²

3057
Grupprum

63,5 m²

3058
Klassrum årskurs 6

9,5 m²

3059
Grupprum

9,5 m²

3071
Grupprum 71,5 m²

3070
Klassrum årskurs 6

61,5 m²

3072
Klassrum årskurs 6

Hiss 1:1

Hiss 1:2

64,5 m²

3112
Kapprum 87,5 m²

3121
Arbetstorg 900

Öp
pe

t

9,0 m²

3113
Förrum

5,0 m²

3116
RWC

1,5 m²

3114
WC

1,5 m²

3115
WC

1,5 m²

3117
WC

1,5 m²

3118
WC

1,5 m²

3119
WC

1,5 m²

3120
WC

1,5 m²

?
EL

14,0 m²

3043
Grupprum

5,5 m²

3041
RWC

12,5 m²

2066
Trappa

66,5 m²

3003
Korridor

5,5 m²

3046
Groventré

25,0 m²

3047
Passage

127,5 m²

3051
Arbetstorg

86,5 m²

3054
Kapprum

5,0 m²

3052
RWC

4,5 m²

3053
FRD

17,5 m²

3055
Trappa

3060
WC

3061
WC

3063
WC

3064
WC

6,0 m²

3073
Grupprum

EL

C

B

A
A

E

+241,803

+241,281

+241,281

+241,803

+241,803

+241,281

+241,281

+243,026+243,026

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 3, DEL 10

A-40-1-131

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

55,5 m²

3157
Kapprum 7,5 m²

3158
Förråd

58,5 m²

3018
Klassrum årskurs 4

29,0 m²

3025
Korr.

33,0 m²

3026
Resurs

3,5 m²

3027
Trappa

9,5 m²

3028
Korr.

76,5 m²

3029
Lär. pl.

3,5 m²

3031
Arkiv

3033
Förrum

9,0 m²

3034
Samtal/Möte

3035
WC

4,5 m²

3036
WC

20,5 m²

3037
Korr.

34,5 m²

3038
Gallerigång/Läshörna

1,5 m²

3039
Förråd

8,0 m²

3040
Förrum

Hiss 1:1

21,0 m²

3091
Trappa C

9,5 m²

3092
Trappa C

68,0 m²

3093
Korr.

57,5 m²

3094
Klassrum årskurs 3

9,0 m²

3095
Grupprum

7,0 m²

3096
Förråd

61,0 m²

3097
Klassrum årskurs 3

9,5 m²

3098
Grupprum27,5 m²

3099
Grupprum

66,0 m²

3105
Klassrum årskurs 3

31,0 m²

3106
Korr.

4,5 m²

3107
Passage

65,5 m²

3108
Klassrum årskurs 3

10,5 m²

3109
Grupprum

9,5 m²

3110
Groventré

15,0 m²

3111
Trappa

64,5 m²

3112
Kapprum 87,5 m²

3121
Arbetstorg

W
B

W
B

LADDNINGS
-PLATS FÖR 

VAGN

LADDNINGS
-PLATS FÖR 
VAGN

9,0 m²

3113
Förrum

5,0 m²

3116
RWC

1,5 m²

3114
WC

1,5 m²

3115
WC

1,5 m²

3117
WC

1,5 m²

3118
WC

1,5 m²

3119
WC

1,5 m²

3120
WC

1,5 m²

?
EL

14,0 m²

3043
Grupprum

EL

5,5 m²

3041
RWC

EL

C
C

BB

D

F G

+241,281

+241,281

+240,495

+243,026+243,026

+240,866

+240,866

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 30

KONNEKTION MOT: DEL 10

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 3, DEL 20

A-40-1-132

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

37,5 m²

3135
Lär. pl. årskurs 1

10,5 m²

3136
Samtal

10,5 m²

3142
Grupp

61,0 m²

3141
Klassrum årskurs 1

5,0 m²

3140
RWC

141,5 m²

3144
Fritidshemvist

60,0 m²

3150
Klassrum årskurs 1

9,5 m²

3151
Grupp

61,0 m²

3153
Klassrum årskurs 1

18,0 m²

3154
Grupp

18,0 m²

3155
Grupp

61,0 m²

3156
Klassrum årskurs 1

55,5 m²

3157
Kapprum

3159
Förrum

7,5 m²

3158
Förråd

10,5 m²

3134
Pass/kop.

31,5 m²

3139
Groventré

3137
WC

3138
WC

13,0 m²

3133
Städ

31,5 m²

3131
Trappa

15,0 m²

3152
Trappa

24,5 m²

3143
Pentry

3165
W.C

3164
W.C

3163
W.C

3162
W.C

3161
W.C

3160
W.C

1,5 m²

3166
EL

Hiss 1:3

(U)

krokar till regnkläder 
här?

K/F

E

HH

F
F

G
G

+240,866

+242,401
+242,401

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

KO
NN

EK
TI
ON

 M
OT

: D
EL

 2
0

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 3, DEL 30

A-40-1-133

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

4001
Fläktrum

4004
Vind

4005
Vindsrum

4003
Vind

4002
Fläktrum

4006
Fläktrum

4007
Vind

C
C

BB

A
A

DD

E
E

HH

F
F

G
G

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:200 (A1-format)

0

METER

10 20

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 4, ÖVERSIKT

A-40-1-140

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:200/1:400

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



28,0 m²

4001
Fläktrum

C

B

A
A

E

+244,780

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 4, DEL 10

A-40-1-141

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

6,0 m²

4005
Vindsrum

219,0 m²

4003
Vind

312,5 m²

4004
Vind

41,0 m²

4002
Fläktrum

C
C

BB

D

F G

+243,945

+246,668

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 30

KONNEKTION MOT: DEL 10

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 4, DEL 20

A-40-1-142

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

105,5 m²

4006
Fläktrum

601,5 m²

4007
Vind

E

HH

F
F

G
G

+246,201

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

20

30

KONNEKTION MOT: DEL 20

KO
NN

EK
TI
ON

 M
OT

: D
EL

 2
0

Hus 1

Hus 2

Hus 3

PLAN 4, DEL 30

A-40-1-143

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

-

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN-

-

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1

A1

6,
0°

6,
0°

6,0°

8,2°

23
,0
°

27
,3
°

22
,5
°

22,4° 22,4°

23
,0
°

23
,0
°

6,
0°

4,0°

6,0° 6,0°

22
,5
°

22
,5
°

22
,5
°

22
,5
°

22,2°

23
,1
°

23
,1
°

C
C

BB

A
A

DD

E
E

HH

F
F

G
G

23
,0
°

23
,0
°

23
,0
°

23
,0
°

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-110.
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:200 (A1-format)

0

METER

10 20

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

TAKPLAN, ÖVERSIKT

A-40-1-150

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:200/1:400

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+241,281

+237,881

+241,803

+238,491

+246,201

+242,401

+238,601

+237,196

+234,541

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

SEKTIONER

A-40-2-101

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

SEKTION E - E

SEKTION A - A

SEKTION C - C

SEKTION B - B

SEKTION D - D

SEKTION E - E

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+238,601

+234,541

+242,401

+246,201

+238,601

+242,401

+234,541

+246,201

+242,401

+238,601

+234,541

+246,201

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

SEKTIONER

A-40-2-102

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

SEKTION F-F SEKTION G-G

SEKTION H - H

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



Tillbyggnad

F1

T1

Tillbyggnad

F1

F2

F2

F1

T1

T2

F2

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

F1 Gult tegel,vilt förband 
F2 Fibercementskivor Cembrit Patina Original P545, 

eller likvärdigt.

T1 Nya betongpannor, röd kulör.
T2 Nytt plåttak, röd kulör.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

FASADER

A-40-3-101

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

FASAD MOT SYDOST

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT NORDVÄST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



Tillbyggnad

F2

F1

T2
T1

+250,456

Tillbyggnad

F1

F2

F1

F2

T2

T1

T1

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-3-101
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

FASADER

A-40-3-102

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT SYDOST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+250,456

Tillbyggnad

F2

F1

T1

+250,456

Tillbyggnad

F2

F1

T1

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-3-101
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

FASADER

A-40-3-103

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

FASAD MOT SYDOST

FASAD MOT SYDVÄST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



Tillbyggnad

F1

T1T1

+250,456

Tillbyggnad

T1

F2

F1

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-3-101
      

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

FORMAT

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

Hus 1

Hus 2

Hus 3

FASADER

A-40-3-104

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

1:100/1:200

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 1

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

A1/A3

FASAD MOT NORDOST

FASAD MOT NORDOST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



VOLLEYBOLL 9x18 VOLLEYBOLL 9x18 VOLLEYBOLL 9x18

BASKET 15x28

VOLLEYBOLL 9x18

BADMINTON 6,1x13,4 BADMINTON 6,1x13,4 BADMINTON 6,1x13,4

BASKET 14x21 BASKET 14x21

BADMINTON 6,1x13,4BADMINTON 6,1x13,4

INNEBANDY OCH HANDBOLL 40x20

FÄLLBAR SCENDEL/
RIBBSTOL

FÄLLBAR SCENDEL/
RIBBSTOL

LÖS SCENDEL

8,0 m²

1001
Vindfång

57,5 m²

1002
Korridor

24,0 m²

1030
Omklädning

9,5 m²

1028
Dusch

24,0 m²

1026
Omklädning

9,5 m²

1031
Dusch

24,0 m²

1006
Omklädning

9,5 m²

1005
Dusch

24,0 m²

1003
Omklädning

9,5 m²

1007
Dusch

20,0 m²

1020
Omklädning

7,5 m²

1025
Dusch

5,0 m²

1022
RWC/D20,0 m²

1023
Omklädning

5,0 m²

1024
RWC/D

7,5 m²

1021
Dusch 15,0 m²

1011
Lärararb.platser

514,0 m²

1040 A
Idrottshall

249,5 m²

1040 B
Idrottshall

248,5 m²

1040 C
Idrottshall

20,5 m²

1041
Frd

22,0 m²

1042
Frd Skola/Föreningar

7,0 m²

1043
Passage

41,5 m²

1050
Frd

22,0 m²

1051
Frd

15,5 m²

1052
Uteförråd

AV

+239,800

AVAV

RIDÅVÄGG RIDÅVÄGG

9,5 m²

1015
Omklädning

14,0 m²

1013
Städcentral

8,0 m²

1014
RWC/D

40,5 m²

1053
Teknik

1,5 m²

1012
EL

6,5 m²

1010
Pentry

BA-40.2-300
B

A-40.2-300
A
A-40.2-300

A
A-40.2-300

1,5 m²

1004
WC

1,5 m²

1008
WC

58,0 m²

1016
Korridor

1,5 m²

1027
WC

1,5 m²

1032
WC

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
KONNEKTIONSLINJE
BRANDCELLSGRÄNS EI30
BRANDCELLSGRÄNS EI60
NY VÄGG

GLASAD DÖRR

TÄT DÖRR

TVÄTTHO/DISKBÄNK

UTSLAGSVASK

AV =  AUDIOVISUELL

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

SKALA FORMAT

PLAN 1

A-40-1-310

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 3

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

1:100/1:200 A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



BA-40.2-300
B

A-40.2-300
A
A-40.2-300

A
A-40.2-300

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Förklaringar se ritn. A-40-1-310.
      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

SKALA FORMAT

TAKPLAN

A-40-1-330

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 3

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

1:100/1:200 A1/A3

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+239,800

+239,800

FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
ALLA ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

För sektionsmarkeringar, se ritn. A-40-1-310 
& A-40-1-330.

      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

SKALA FORMAT

SEKTIONER

A-40-2-300

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 3

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

1:100/1:200 A1/A3

SEKTION A-A

SEKTION B-B

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+248,922

F10

F11F12

+249,250

+239,810

+248,922

F10

F11 F12

+249,250

+239,800

FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
ALLA ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

F10 Naturgrå träribbor utanpå svart Paroc.
F11 Naturgrå träribbor utanpå svart Paroc.
F12 Naturgrå träpanel med mönster i lockläkt.

      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

SKALA FORMAT

FASADER MOT SYDVÄST & NORDVÄST

A-40-3-300

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 3

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

1:100/1:200 A1/A3

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT NORDVÄST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



+239,800

+248,922

F10

F12

+249,250

F10

F11F12

+248,922+249,250

+239,800

FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
ALLA ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

F10 Naturgrå träribbor utanpå svart Paroc.
F11 Naturgrå träribbor utanpå svart Paroc.
F12 Naturgrå träpanel med mönster i lockläkt.

      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E IKKAB

V Brion Teknik

W Brion Teknik

M Inviatech

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: 070-590 20 05

Stiba

L Anna Belfrage Natur & Landskap

Nordomatic

HANDLINGSTYP

S

TEL: 010-205 10 80

TEL: 010-219 36 90

TEL: 013-31 17 76

TEL: 031-10 51 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR PE Teknik och Arkitektur TEL: 010-516 00 00

Liljewall ArkitekterSK

TEL: 031-10 51 00

Ky
rkv

äge
n

My
rås

ga
tan

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4

10

SKALA FORMAT

FASADER MOT NORDÖST & SYDÖST

A-40-3-301

11094 MYRÅSSKOLAN
MYRÅS 1:163 m.fl.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA
HUS 3

EF

EN/SA/JF/GH GH/JF

MYRÅSSKOLAN

2020-01-17

BYGGLOVSHANDLING

1:100/1:200 A1/A3

FASAD MOT SYDÖST

FASAD MOT NORDÖST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn:Myråsskolan

Projekt nr:61885    

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2018-11-20 2020-11-24 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2018-11-20 2020-11-24
Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 113 500 219 500 Myndighetskostnader 0 1 000 2 000 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 500 800

9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 500 1 200

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 8 000 1 270 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 2 500 540

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 600 50

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 200

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 1 000 15

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 700 60

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 700

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 1 000 50

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 300 325

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 300 25

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 200

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning 0

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 200 200

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 300 5

Summa entreprenadutgift 0 113 500 219 500 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 0

Summa byggherrekostnad 13 500 7 970 0 Kostnader för kontroll 0 300 600 0

Summa utgifter projektet 0 127 000 227 470 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 100

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 300 500

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 3 000 1 000 9652 8885   Kontroll Övrigt

9641 8542,8545   Övrigt (gång/cykelbana) 1 200 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 2 000 3 600

9699 8761,8765   Övriga tjänster 330 Kapitalutgifter 0 2 200 500 0

Summa total för projektet 0 130 000 230 000 0 9852 8125   Ränta under byggtid 2 200 500

Yta m² BTA 0 11 855 11 898 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA #DIVISION/0! 10 966 19 331 #DIVISION/0! Summa byggherrekostnad 0 13 500 7 970 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA #DIVISION/0! 9 574 18 448 #DIVISION/0!

Utgift byggherre kr/m² BTA #DIVISION/0! 1 139 670 #DIVISION/0!

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Om- och tillbyggnad Myråsskolan

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr  / 61885

Färdigställt 2023 Augusti

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 22 500 000 9,78% 22 500 000 9,78%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, 

bärande väggar/pelare, takbjälklag, 

takstolar, ytterväggsstommar / färdiga 

ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

55 000 000 23,91% 55 000 000 23,91%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 30 000 000 13,04% 30 000 000 13,04%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
25 000 000 10,87% 25 000 000 10,87%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 18 000 000 7,83% 18 000 000 7,83%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 45 500 000 19,78% 45 500 000 19,78%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 1 500 000 0,65% 1 500 000 0,65%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 10 000 000 4,35% 10 000 000 4,35%

10 Övrigt post - fördelning Projektering 15 800 000 6,87% 15 800 000 6,87%

Bygg- och projektledning 3 600 000 1,57% 3 600 000 1,57%

Kreditivräntor 500 000 0,22% 500 000 0,22%

Myndighetskostnader 800 000 0,35% 800 000 0,35%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 600 000 0,26% 600 000 0,26%

Övrigt 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 1 200 000 0,52% 1 200 000 0,52%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 230 000 000 1,00 0 0 230 000 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 230 000 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -230 000 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2015-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2020-11-24

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Delsumma

207 500 000

Delsumma

21 300 000



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Om- och tillbyggnad Myråsskolan

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr 0  / 61885

Färdigställt 2023 Augusti

DEL 2  Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-11-24

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader 

eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, 

plattytor, planteringar och lekutrustning. 

22 500 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
2 309 639 24 809 639 30 826 988

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

55 000 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Anslutningsavgifter
1 200 000

Övrigt post - fördelning
5 645 783 61 845 783 80 773 072

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

30 000 000

Övrigt post - fördelning
3 079 518 33 079 518 30 1 102 651

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
25 000 000

Övrigt post - fördelning
2 566 265 27 566 265 30 918 876

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

18 000 000

Övrigt post - fördelning
1 847 711 19 847 711 20 992 386

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
45 500 000

Övrigt post - fördelning
4 670 602 50 170 602 25 2 006 824

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

1 500 000

Övrigt post - fördelning
153 976 1 653 976 15 110 265

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 10 000 000

Övrigt post - fördelning
1 026 506 11 026 506 15 735 100

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 230 000 000 Avskrivn/ år = 7 466 161 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 3 450 000

Kapitalkostnad år 1= 10 916 161

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-08 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00278 2.6.1.1 

 

Magnus Kleman 
Handläggare 
033 357044 
 

 

 

Anslagsframställan för Anslagsframställan 

Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- & folkhälsonämnden och Grundskolenämnden 

tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om utökat behov av elevplatser.  

Förstudiekonto öppnades 2017-06-15.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-11-20 och 

tillstyrktes av Grundskolenämnden 2019-01-19, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2019-01-21.  

Detaljplanen antogs 2020-01-30, detta beslut blev överklagat. Mark och 

miljödomstolen meddelade 2020-11-03 att det avslår överklagandena. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 230 000 tkr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Myråsskolans fastighet är i behov av renovering samt kräver en utökad 

skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Myråsskolan har 

moduler på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i 

skolan. Matsal och kök har för liten kapacitet och är undermåliga. Även 

specialsalar som musiksal, No-salar och bildsal saknas. Grupprummen är för få 

och personalutrymmen är inte tillräckliga.  

 

 

 

Mål 



Borås Stad 
Datum 

2020-12-08 
 Sida 

2(3) 

 

 

Förstudien har studerat möjligheterna att anpassa Myråsskolan från en 3-

parallell F-6 skola till en 4-parallell F-6 där fritids och skolan samutnyttjar 

lokaler för att få optimalt utnyttjande av lokalerna. Nytt tillagningskök i 

tillbyggnaden i söder och en ny fullstor idrottshall kommer uppföras i västra 

delen av tomten. Den fria utelekytan är ca 20m2/barn. Totalt kommer skolan 

rymma ca 756 elever, räknat med 27 elever per klass, samt ca 100 personal. Idag 

går det ca 500 elever på skolan. 

Total tillbyggd del är 6233m2 BTA. Total befintlig yta som berörs av 

ombyggnad är 5665m2. Total BTA efter ombyggnad 11898m2. Total BRA efter 

ombyggnad 10892m2. Idrottshallens BTA är 1728m2 och BRA är 1650m2. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Behovet av ytterligare elevplatser på grundskolan i Borås är stort. En om- och 

tillbyggnation skulle bidra till att ta hand om en del av detta behov. Bygglovet 

för paviljongerna som idag används av skolan går ut 2022-08-26 och är inte 

möjligt att förlänga. Efter om- och tillbyggnad finns ej längre behov av de 

paviljonger som skolan använder för sin verksamhet idag. 

Om- och tillbyggnationen kommer ske i etapper, då förskoleklass och årskurs 1 

samt fritids kommer att vara kvar på skolan under tiden entreprenaden pågår. 

Årskurs 4-6 har flyttat till Kronängsskolan inför höstterminen 2020. När 

produktionen startar evakueras även årskurs 2-3 evakueras till Kronängskolan.  

 

Tidplan 

Preliminär byggstart februari 2021 med preliminär inflyttning juni 2023. 

I etapp 1 kommer idrottshallen och tillbyggnaden utmed Kyrkvägen att byggas, 

samt Hus 2 renoveras. 

I etapp 2 kommer huvudbyggnaden att renoveras och byggas till. 

 

Ekonomi 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2020 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  665 276 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  2 241 774 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,5%) av 
investeringen 10 916 161 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 2 261 265 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -214 080 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 15 870 396 kr  
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Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2020 Förklaring 

Ny schablonhyra Grundskolenämnden 11 546 849 kr 
Avser hyra för skolan och halva 
idrottshallen, 10 067m2 

Ny schablonhyra Fritids- och 
folkhälsonämnden 1 139 325 kr 

Avser hyra för halva 
idrottshallen, 825 m2 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 12 686 174 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2020  

Totalhyra 12 686 174 kr  

Befintlig schablonhyra - 3 948 505 kr  

Avgående hyra - 225 242 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  8 512 427 kr  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Ritningar 

2. Bilaga 2 Budgetsammanställning 

3. Bilaga 3 Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-08 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr LFN 2020-00278 2.6.1.1 

Anslagsframställan Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- & folkhälsonämnden och Grundskolenämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om utökat behov av elevplatser.  
Förstudiekonto öppnades 2017-06-15.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-11-20 och 
tillstyrktes av Grundskolenämnden 2019-01-19, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2019-01-21.  

Detaljplanen antogs 2020-01-30, detta beslut blev överklagat. Mark och 
miljödomstolen meddelade 2020-11-03 att det avslår överklagandena. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 
projektbudget om 230 000 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Ritningar 

2. Bilaga 2 Budgetsammanställning 

3. Bilaga 3 Investeringskalkyl 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Taxan för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning fastställs att gälla från och med 1 februari 2021. 

 

 

 

 

Datum 

2020-12-21 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00949 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
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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 
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Handläggare 
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00949 3.7.2.0 

  

 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bifogad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2021        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 

funktionsnedsättning gäller från den 1 feb. 2021. (se bilaga 1) 

 

Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär 

lika stora delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. Övriga 

kostnader består i huvudsak av personalkostnader.  

 

Matavgiften är 4 140 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga 

måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 1,5 

%.  

 
Enligt livsmedelsverkets riktlinjer ”bra måltider i äldreomsorgen” och utifrån 
den enskildes behov bör måltiderna delas upp i fler små energi-proteintäta mål 
som är spridda över dygnet. Därför separeras inte mellanmål som egna måltider 
inom vård- och omsorgsboende (SOL) från och med 2019. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-

verksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. För 2020 beräknas den 

genomsnittliga livsmedelskostnaden för personer i åldersgruppen 18 – 30 år till 

2 640 kr per månad. Jämfört med 2020 är detta en ökning med 1,1 %. 

 

Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade 

livsmedelskostnader tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs 

med mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när 

vårdavgiften har betalats. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2021   
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Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Författningssamlingen 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning 2021 
 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2021-01-18 
 
Gäller fr.o.m. 2021-02-01 
 
 

1. Omfattning 
 
Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt 
boende inom äldreomsorgen, bostad enligt särskild service LSS1, boende inom 
socialpsykiatrin eller i övrigt enligt biståndsbedömning. Brukare med 
matdistribution omfattas också av taxan. 
 
 

2. Avgifter 
 
A. Särskilt boende enligt Sol2 (Vård- och omsorgsboende) och 

äldreomsorgens restauranger 
 
För brukare, som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen 
abonnemang på måltider. Följande avgifter gäller (kr/mån): 
     
Alla måltider (inkl. mellanmål)  4 140 (4 080)3 
Enbart huvudmål   2 040 (2 010) 
Frukost och huvudmål   2 880 (2 850) 
Kvällsmål och huvudmål   3 300 (3 240) 
 
Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom 
äldreomsorgen. Vård- och äldrenämnden fastställer priset på måltiderna som 
erbjuds på restaurangerna.  
 
 
B. Matdistribution 
 
För brukare i ordinärt boende som beviljats bistånd till matdistribution är priset 
55 (54) kr/portion. Beställning görs veckovis efter fastlagd meny.  
 
 

C. Korttidsplatser och dagverksamhet enligt Sol 
 
Vid korttidsplats och växelvård ingår kosten obligatoriskt i verksamheten. 
Avgiften är 138 kr/dag (136) och avser samma utbud som beskrivs under punkt 
A. 
 

  

                                                      
1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
2 Socialtjänstlagen. 
3 Beloppen inom parentes är 2020 års belopp. 
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Vid dagverksamhet debiteras avgift debiteras för måltiderna enligt nedanstående 
tabell och avser samma utbud som beskrivs under punkt A. 
 
Huvudmål 68 (67)  
Frukost 28 (28) 
Kvällsmål 42 (41) 
 
 
D. Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS 
 
För måltider vid boende med särskild service enligt LSS debiteras en 
livsmedelskostnad enligt följande (kr/måltid): 
 
Huvudmål 32 (32) 
Frukost 18 (17) 
Kvällsmål 22 (22) 
Mellanmål 2 st 16 (16) 
 
 
E. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 
 
Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider 
(kr/måltid): 

Ålder 0-7 år 8-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål 24 (24) 31 (30) 32 (32) 

Frukost 13 (13) 17 (17) 18 (17) 

Kvällsmål 17 (17) 21 (21) 22 (22) 

Mellanmål 2 st. 16 (16) 16 (16) 16 (16) 

 
 
3. Avdrag från abonnemangspris vid frånvaro 
 
Om brukare, som abonnerar på måltider, tas in på sjukhus eller motsvarande 
ska måltidsavgiften minskas från första dagen som denne betalar avgift för 
vistelsen på sjukhuset. Om brukare, som abonnerar på måltider, tillfälligt vistas 
på korttidsplats ska matavgiften i stället betalas till korttidsplatsen. 
 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har 
inte frånvaron anmälts i förväg reduceras avgiften fr.o.m. den åttonde dagen. 
 
Ovanstående gäller inte brukare som får kyld mat om denna redan har 
levererats.  
 
Vid frånvaro från särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och äldreboende) 
görs följande avdrag (kr/måltid): 
 
Huvudmål 68 (67)  
Frukost 28 (28) 
Kvällsmål 42 (41) 
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Vid frånvaro från bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) görs 
följande avdrag (kr/måltid): 
 
Huvudmål 68 (67) 
Frukost 20 (20) 
Kvällsmål 33 (32) 
Mellanmål 2 st. 17 (17) 
 
 

4. Sondmat 
 
För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands 
Regionfullmäktige beslutade om den 30 november 1999, - 50 kr per dygn 1 500 
kr/månad (komplett fullnutrition). 
 
 

5. Förbehållsbelopp 
 
I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” 
finns regler om förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det minsta belopp som 
brukaren ska ha kvar när vårdavgiften har betalats, och användas till bl. a 
betalning av mat.  
 
Förbehållets minimibelopp täcker kostnaden för livsmedel när brukaren själv 
tillreder sin mat. För brukare på särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och 
äldreboende) som betalar lagade måltider enligt denna taxa skall 
förbehållsbeloppet ökas med skillnaden mellan den avgift som kommunen 
debiterar och ett schablonbelopp enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål 840 (810) 28 (27)  
Frukost 510 (510) 17 (17) 
Kvällsmål 720 (720) 24 (24) 
 
Summa  2 070 (2 040) 69 (68) 
 
För brukare på bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) som 
betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med 
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp 
enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål 840 (810) 28 (27) 
Frukost 360 (360) 12 (12) 
Kvällsmål 600 (600) 20 (20) 
Mellanmål 2 st 270 (270) 9 (9) 
 
Summa  2 070 (2 040) 69 (68) 
 
Om måltidsavgiften minskas p.g.a. bortavaro enligt punkt 3 ska 
förbehållsbeloppet vara oförändrat. 
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6. Betalning av avgift 
 
Avgiften betalas månadsvis månaden efter den månad som debiteringen avser. 
 
 

7. Övrigt 
 
Besvär kan inte anföras över enskilda avgiftsbeslut enligt denna taxa. Däremot 
kan besvär anföras över beslut om ökning av förbehållsbelopp som följer av 
avgiftsbeslut enligt denna taxa.  
 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning 
och tillämpning av denna taxa. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna upprättat förslag till ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2021. 

 

 

 

 

Datum 

2020-12-21 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00946 1.1.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
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Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00946 1.1.2.0 

  

 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ersättning för utförande av 

LSS daglig verksamhet enligt LOV 2021.        

Ärendet i sin helhet 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 

innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 

beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 

verksamhet.  

Kommunal utförare är Sociala omsorgsnämnden som blir kommunens 

egenregiverksamhet och ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller 

vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 

inom Borås Stads valfrihetssystem: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, 

Bondgården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 1,7 %, 

vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2021.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, ersättningsnivåer 2021   

Beslutet expedieras till 

1. Social omsorgsnämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Bilaga 2 Diarienummer 2014/SON 0171

*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2020 Ersättning 2020 Ersättning 2021 Ersättning 2021
Kommunalutförare Privat utförare Kommunalutförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag  per hel dag  * per hel dag  per hel dag  *

1

Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 

ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet följer 

upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller arbetsplatsens 

personal. 

235 242 239 246

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 

inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 

behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 

kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 

verksamhet med handledare på plats.

423 436 430 443

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 

igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 

behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 

tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 

arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

630 648 640 659

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera moment 

när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren ger 

kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala skäl. 

Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst stöd/hjälp i 

samband med måltider, toalettbesök osv.

908 935 924 951

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 

som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 

psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 

Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 

måltider, toalettbesök osv.

1 326 1 365 1 348 1 389

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 

verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 

verksamhetens utformning och/eller läge. 
1 997 2 057 2 031 2 092

7

Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 

"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 

för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 

den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.
2 995 3 085 3 046 3 138

8

Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 

arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 

att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 

kunna ge stöd vid behov. 

3 994 4 113 4 061 4 183



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Nina Clareving 
Handläggare 
033 353701 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2020-12-14 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00182 1.1.3.1 
 

  

 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag och översänder det till 
Kommunstyrelsen för beslut.        

Ärendet i sin helhet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.         

Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 
verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 
omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och 
ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 
inom Borås Stads valfrihetssystem: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, 
Bondgården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 1,7%, 
vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2021.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga ersättningsnivåer 2021                          

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ekonomiskt stöd till Market Place 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

Verksamheten inom Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 mnkr årligen 

under 2021-2022, sammanlagt 4,0 mnkr. Beloppet avsätts i Bokslut 2020. 

Under projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens dimensionering 

göras i syfte att fastställa en långsiktig finansiering för Market Place.            

 

 

 

 

Datum 

2021-01-13 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00039 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ekonomiskt stöd till Market Place 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Verksamheten inom Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 mnkr årligen 

under 2021-2022, sammanlagt 4,0 mnkr. Beloppet avsätts i Bokslut 2020. 

Under projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens dimensionering 

göras i syfte att fastställa en långsiktig finansiering för Market Place.            

Ärendet i sin helhet 

I Kommunstyrelsens egna ursprungliga förslag till Budget 2021 fanns det med 

en begäran om ett tillskott på 3,5 mnkr avseende verksamheten inom Market 

Place som ej är finansierad fr.o.m. 2021. I Kommunstyrelsens samlade 

budgetförslag för hela staden som framlades till Kommunfullmäktige i 

november hade summan efter sedvanlig prioritering bland andra angelägna 

behov minskat till 2,0 mnkr. 

I Kommunfullmäktiges slutliga beslut om Budget 2021 skedde några 

omfördelningar av budgetförslaget bl.a. minskades Kommunstyrelsens 

Kommunbidrag med 2,0 mnkr till förmån för Grundskolenämnden. I debatten 

i Kommunfullmäktige framkom att omfördelningen från Kommunstyrelsen 

avsåg just Market Place.  

Verksamheten inom Market Place som är pågående är i behov av stöd av Borås 

Stad för att kunna verka och hinner inte på kort varsel förändra sin verksamhet 

utan att det får stora konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslår därför att 

föreningen bakom Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 mnkr årligen 

under 2021-2022, sammanlagt 4,0 mnkr. Förslaget är att summan avsätts i 

Bokslut 2020. Under projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens 

dimensionering göras i syfte att fastställa en långsiktig finansiering för Market 

Place. 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. KS-näringsliv 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Preliminära koncernbidrag år 2020 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag.  

 

 

 

 

Datum 

2021-01-13 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00914 1.2.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2021-01-12 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00914 1.2.2.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Preliminära koncernbidrag år 2020 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag.             

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 66,1 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 2 mnkr i moderbolaget och återstående 64,1     

mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.           

Ärendet i sin helhet 

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 

överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 

AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 

måste ca 66 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen.  

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 

koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 

Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 

preliminära resultaten föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges 

beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 

Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.  

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 

efter finansiella poster för 2020: 
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Borås Elnät AB föreslås att för 2020 lämna 43,3 mnkr i koncernbidrag, Borås 

Energi och Miljö AB föreslås lämna 10 mnkr, Industribyggnader i Borås AB 

föreslås lämna 8 mnkr och Borås Parkerings AB föreslås lämna 4,8 mnkr. Borås 

Djurpark AB föreslås erhålla 17,1 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB 

föreslås erhålla 18 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,4 mnkr och 

Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,6 mnkr, för att därefter redovisa 

resultat på +/- noll kronor.  

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 66,1 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 2 mnkr i moderbolaget och återstående 64,1 

mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-01-18 

2. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2020   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Djurpark AB 

2. BoråsBorås TME AB 

3. Akademiplatsen AB 

4. Inkubatorn i Borås AB 

5. Borås Stadshus AB 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Belopp i mnkr

Borås Stadshus AB -3,0

Borås Elnät AB 63,3

Borås Energi och Miljö AB 52,0

Borås Djurpark AB -17,6

Borås kommuns Parkerings AB 10,3

IBAB inkl dotterbolag 18,9

BoråsBorås TME AB -18,0

Akademiplatsen AB -26,4

Inkubatorn i Borås AB -2,7

76,8



Förslag till koncernbidrag 2020 belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 301 130 1 078 040 62 555 41 335 59 082 2 870 1 931 8 846 1 555 789

RÖRELSENS KOSTNADER -2 959 -229 090 -946 021 -79 202 -30 102 -37 525 -20 791 -28 093 -11 580 -1 385 363

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -2 959 72 040 132 019 -16 647 11 233 21 557 -17 921 -26 162 -2 734 170 426

Summa finansiella poster -8 780 -79 981 -982 -928 -2 624 -41 -236 54 -93 518
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -2 959 63 260 52 038 -17 629 10 305 18 933 -17 962 -26 398 -2 680 76 908
Budget 2020, mnkr -2,4 51,0 60,0 -12,0 7,6 10,4 -21,2 -27,8 -2,9 62,7

Koncernbidrag, erhållna 2 002 17 130 17 968 26 400 2 600 66 100
Koncerbidrag, lämnade -43 300 -10 000 -4 800 -8 000 -66 100
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 0
   Avskrivningar utöver plan 0
   Övrigt 0
Summa 2 002 -43 300 -10 000 17 130 -4 800 -8 000 17 968 26 400 2 600 0

RESULTAT FÖRE SKATT -957 19 960 42 038 -499 5 505 10 933 6 2 -80 76 908
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning Näringslivsstrategin 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Näringslivsstrategin 
 

 

 

 

Datum 

2020-12-16   Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-12-23 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00908 3.4.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning Näringslivsstrategin 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021:  

- Näringslivsstrategin  
           

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras 

under våren blivit uppskjutet. Detta gäller också det styrdokument som skulle 

revideras under 2020.   

Det styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 

årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att den behöver förlängas ett år 

till för att beredas ordentligt. 

           

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Sara Thiel 

   Avdelningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 26 september 2016
Reviderad: 20 februari 2020
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Kommunstyrelsen 
Dnr: KS/2017-00254
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas av en mängd faktorer. En god 
samverkan mellan Borås Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa sektorn 
(Penta helix-plattform) är dock av avgörande betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn 
i de komplexa samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling. Det betyder att man 
alltid ska ta hänsyn till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de mänskliga sociala 
frågorna. När de tre perspektiven möts blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även om hur vi påverkar 
resten av världen och hur vi har påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande 
generationer.

I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning ut. Visionen omfattar helheten och 
som en väv består den av många trådar, var och en viktig för funktion, hållbarhet*, 
så skapas en helhet och en funktion. I visionens inledningstext läggs grunden för vår 
näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens 
inom miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider kunskap 
ut i världen och har ett stort internationellt utbyte inom handel, textil och forskning. 
Samverkan mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa sektorn och kommunen 
är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och näringslivsstrategin omfattar mer 
eller mindre samtliga. Näringslivets utveckling har en stor påverkan på kommunen och 
dess invånares möjligheter att nå vision 2025.

Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock främst från inledningstexten samt 
målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med andra 
utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en 
positiv bild av kommunen och stärker självkänslan.

Företagandet växer genom samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, 
akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar 
arbetstillfällen.

Goda förutsättningar för jobb och företagande, 
Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt i 
kommunen och för att utveckla kommunen till en bra stad för företagande. För att skapa 
goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för 
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till etableringsmark som en äkta 
samverkan med företagen. Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, 
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för näringslivsstrategin.

Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig på 13 punkter. 
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Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i detta ljus vi som arbetar med 
kommunens tillväxt. Inom EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och 
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen ska arbeta och skapa goda möjligheter 
för utveckling och välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta behöver vi 
sticka ut, skapa och marknadsföra områden som är unika och framtidsinriktade och där 
unika förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.

Borås Stad har genom visionen bedömt att främst klusterområdena textil, digital handel, 
logistik, resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar är de områden där 
kommunen har en kompetens som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en 
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock av alla företag inom alla branscher 
i kommunen och grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är ett gott 
företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har idag en stor bredd i vårt näringsliv som 
skapar stabilitet och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins mål är att 
säkerställa och utveckla näringslivsklimatet i framtiden.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att utvecklas som regional motor i 
samverkan med Västsverige i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd vid 
etablering och ometablering, i starka nätverk, med satsning på forskning, tillgång till 
kompetens och genom nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra klusterområden. 

Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser för alla medborgare, god 
barnomsorg och skola, god miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar av 
kommunen.

Strategiska områden
Penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan 
mellan näringsliv, akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och kommunen (Penta 
Helix). Företrädesvis med samtliga parter eller en eller flera av dem med direkt intresse 
i aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor Idéburen sektor

Marknadsaktörer

Samhällsentreprenörer

Akademin

Fig. Penta Helix modellen
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Textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA i entreprenörskapet och 
företagandet med Skandinaviens största koncentration av företag inom textil och mode. 

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger bygden de bästa förutsättningarna 
för att skapa och driva ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt kluster 
ger våra företag stora möjligheter att utvecklas positivt och ligga i framkant vad gäller 
nya trender och produkter inom området. 

Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger på principen ”Penta Helix” 
utvecklas. 

Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center, MarketPlace Borås, Textilmuseet, 
Textilhögskolan, Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås AB. Borås Stad 
verkar för att skapa ett starkt samarbete med näringslivet i centrum, driva på arrangemang 
och aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för nya samarbeten och strukturer, 
såväl inom kommunen som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer att 
nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga i framkant och driva på utvecklingen 
inom klustret.
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Klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och en ändrad syn på konsumentens 
roll och behov. Företagen i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar och 
kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil handel och framtida ändrade 
köpvanor mot mer hållbarhet - Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv -  ger 
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap och ge näringslivet möjlighet 
att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i framtiden 
uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora delar av vårt näringsliv. Kommunen driver 
på utvecklingen av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan i Borås och 
utveckling av ett företagskluster.

Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer kommunen att kompetensförsörjningen 
inom området säkras och att forskning och utveckling kommer små och medelstora företag 
till del. Kommunen arbetar för att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet 
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City, Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, 
Högskolans handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska utbildning, Yrkeshögskolans 
olika handelsinriktningar samt det lokala näringslivets spetsinriktningar. 

Handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade levandsförhållande kräver ett 
utvecklat centrum mot upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser är nödvändigt, 
samtidigt förändras konsumenternas syn och behov av olika handelstjänster, detta måste 
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen. Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* 
och mer tjänster förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen utvecklar en 
sammanhållen innerstad bestående av centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt 
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för att vår handel ligger i framkant 
vad gäller kunskap och anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar för att 
fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer och restauranger samt andra kollektiva 
arrangemang anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns aktiviteter och tjänster 
24/7. Innerstadens handel utvecklas mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för 
varor som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
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Klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges viktigaste logistikområde. 
Framtidens logistiklösningar bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta 
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden trafik och eller olika HCT 
lösningar med automatiserade fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska 
lösningar och är en förutsättning för att framtidens digitala handel kan fortsätta att 
utvecklas. Borås Stad säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång till moderna 
framsyftande logistiklösningar som ger naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar 
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och tillsammans med näringslivet skapa 
r vi förutsättningar för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa närtransporter 
”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att logistikkompetens utvecklas i samverkan med 
högskolan, näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut. Kommunen verka 
också för att möten och konferenser inom området förläggs till Borås. 

Klusterområdet högteknologiskt företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde 
som kommer att ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse i hela 
Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska forskningsinstitut finns en rad 
spetsteknologiområden som genererar lösningar på framtidens problem. Även inom 
området resursåtervinning finns företag och forskningsområden som ger svar på många utav 
framtidens problemområden. Flera av våra lokala företag har också utvecklat spetslösningar 
inom smart textiles, IT och logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans 
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med bolag i nom intressesvären aktiv 
bilsäkerhet, behov och möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i anslutning 
till provbanan. 

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero och SP. Genom Waste recoveryarbetet 
stimulerar Borås stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning där vi deltar 
såväl internationellt som nationellt i utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan 
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom för näringslivets viktiga områden.

Etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt. Alla nya företag, nationella som 
internationella ska ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig mark eller 
lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras 
kring etableringar som bygger på näringslivets eller akademins stora kunnande inom 
klusterområdena textil, digital handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska 
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en särställning och ger avgörande 
affärsmöjligheter för de som väljer att etablera sig här. 
För att underlätta för etablering och investering krävs tillgång till byggbar industrimark. Borås 
Stad säkerställer att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig industrimark för 
ny och ometablering. Information om möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga 
via Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners arbetar kommunen aktivt 
internationellt för att påverka nyetableringar inom våra klusterområden.

Service, kommunikation, bemötande och myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska stärkas i syfte att gemensamt identifiera 
hinder och utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och myndighetsutövning 
ska präglas av att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan 



8 Borås Stad  |   Näringslivsstrategi

förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med den kommunala organisationen. 
Det erbjuds lättillgänglig och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts genom 
att delta i olika typer av undersökningar. Borås skall befinna sig i den övre kvartilen av 
dessa olika undersökningar.

It, logistik – gods och kompetensförsörjning 
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, 
IT-infrastruktur och ett tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser 
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet om näringslivets behov och önskemål, 
branschernas kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom riktade kompetens 
och utbildningsinsatser.

Upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen av företag inom kulturella 
och kreativa näringar en vital del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i 
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja utveckling och etablering av företag 
inom kulturella och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig upplevelseplats 
inom mode, kultur och handel.

Mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som leder till goda och långsiktiga 
relationer mellan de olika aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv och stad.

Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagar-föreningarna, företagsbesöken, 
näringslivs-luncherna och näringslivsdagen.

Besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad växer, både vad gäller invånarantal 
och företagande. En annan viktig faktor är besök och att det finns företagande som 
aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv för besökare och inbjuder till aktiviteter 
som intresserar gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en viktig del 
i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse om kommunen och gör medborgarna 
stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB för att öka antalet företag i besöksnäringen 
och ge dem förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet, vi arbetar tillsammans 
för att öka antalet aktiviteter och besöksanledningar inom kommunen och deltar i att 
skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga områden för kommunen är textil, 
handel och konferenser och möten. 
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Internationellt arbete

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära och att lära ut. Kommunen 
bedriver omvärldsbevakning och benchmarking för att ständigt förbättra vårt internationella 
arbete. Kommunen profilerar sig i olika internationella sammanhang där våra klusterområden 
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt. Kommunen samarbetar med det 
lokala näringslivet/aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda andra i våra 
klusterområden.

Små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora. Entreprenörsandan i Borås är stark 
och är förutsättning för nybildande och utveckling av nya företag. De små och medelstora 
företagen utgör grunden i kommunens näringsliv och finns inom en rad olika branscher. 
Många av företagen finns i kommunens små kringorter och ger bygden arbetstillfällen 
och möjligheter till ett bra liv för människorna på landsbygden. I framtiden kommer 
behovet av små och medelstora serviceföretag inom samhällsserviceområdena att öka. 
Kommunen stärker förutsättningarna för de små och medelstora företagen genom att se 
till att det finns tillgång till industrimark och expansionsmöjligheter de orter där företagen 
verkar. Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag i generationsskifte och 
verkar för att kompetens finns tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt 
företagande genom informationssatsningar och utbildning till att starta nya företag. 
Speciella insatser görs för gruppen nyanlända och kvinnor.
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Etableringspolicy
Hållbar utveckling i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför vara 
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom textil, 
modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige. Företag och organisationer, 
nationella som internationella, från olika branscher ska ha möjlighet att etablera sig inom 
Borås Stad och hitta lämplig mark och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna 
delta i olika nätverk. Vi ska proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och 
verksamheter som ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa ska etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla.

Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva etableringsområden för 
verksamhet på olika platser runtom i kommunen så skapas de allra bästa förutsättningarna. 
Vi verkar för utveckling och ökat antal arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och 
i framtiden. 

Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025.

Vårt förhållningssätt 
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 
utveckling och ständiga förbättringar. 

Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Detta 
når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra fokusområden, samtidigt som vi 
genom proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort 
engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt 
matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver samarbetsplattformar och kluster 
för att öka företagens och stadens konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. 
Vi är uthålliga i vår satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan 
förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella 
och internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels 
kraft och förmåga. 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar 

och/eller nybyggda spår för pendeltågs-

/spårvagnstrafik (Budgetuppdrag 2017) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas. 

 

 

 

Datum 

2020-12-16           Tom Andersson  

   Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00259 532 Programområde 005 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2020-11-18 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00259 532 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar 

och/eller nybyggda spår för pendeltågs-

/spårvagnstrafik (Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.           

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-26 att det inte är aktuellt med en ny 

järnvägsstation i Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om 

utvecklingen av Kust-till Kustbanan leder till ökade resmöjligheter och 

Sjömarken växer så kan detta komma omprövas.  

Tidigare yttrande Kommunstyrelsen sig då Västra Götalandsregionen skickade 

Västtågsutredningen på remiss. Då ansåg Borås Stad att det för närvarande inte 

var aktuellt med en ny järnvägsstation i Sjömarken under de 

trafikeringsförutsättningar tidigare trafikutredningar redovisat i 

Västtågsutredningen (KS 2017-12-04 § 580.) 

Borås Stad är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 

resandeunderlaget medger detta. Även andra stationer utmed Kust-till-Kust 

banan kan vara intressanta, förutsatt att trafikeringen och tillgängligheten även 

till Dalsjöfors kan upprätthållas. Den sammanlagda kollektivtrafikens turtäthet 

och tillgänglighet i stråken får inte försämras av eventuella nya stationer. 

 

I den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Kust till kustbanan Göteborg–

Borås är syftet att besvara vilken roll det befintliga transportsystemet ska spela 

efter färdigställandet av ny stambana Göteborg - Borås.  

   

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag KS 2017-12-04 Västtågsutredningen, Västra 

Götalandsregionen.  

2. Svar på E-petition: Verka för stationsläge i Sjömarken och utöka tågtrafiken 

till Göteborg, 2020-10-26   
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 417 Dnr KS 2020-00157 3.3.4.0 

Svar på E-petition: Verka för stationsläge i Sjömarken 
och utöka tågtrafiken till Göteborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att det inte är aktuellt med en ny järnvägsstation i 
Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om utvecklingen av 
Kust-till Kustbanan leder till ökade resmöjligheter och Sjömarken växer så kan 
detta komma omprövas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill att Borås Stad ska verka för en ny tågstation i Sjömarken 
och verka för utökad tågtrafik på sträckan Borås-Göteborg (Kust till kust-
banan). Förslagsställaren ser möjligheten att öppna en station i Sjömarken som 
positivt och anser att flera av bilälskarna i Sjömarken kan ställa bilen och istället 
ta tåget till Göteborg. Resestandarden blir faktiskt bättre in till Borås och det 
blir fler turer mot Göteborg än dagens. Förslagsställaren anser också att det 
ligger i linje med redan beslutade dokument och program och även Borås Stads 
Översiktsplan. 

Borås Stad har tidigare yttrat sig i frågan 2017 då Västra Götalandsregionen 
skickade Västtågsutredningen på remiss. Då ansåg Borås Stad att det för 
närvarande inte var aktuellt med en ny järnvägsstation i Sjömarken under de 
trafikeringsförutsättningar tidigare trafikutredningar redovisat i 
Västtågsutredningen (KS 2017-12-04 § 580.) 
Borås Stad är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. Även andra stationer utmed Kust-till-Kust 
banan kan vara intressanta, förutsatt att trafikeringen och tillgängligheten även 
till Dalsjöfors kan upprätthållas. Den sammanlagda kollektivtrafikens turtäthet 
och tillgänglighet i stråken får inte försämras av eventuella nya stationer. 
  
I den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Kust till kustbanan Göteborg–
Borås är syftet att besvara vilken roll det befintliga transportsystemet ska spela 
efter färdigställandet av ny stambana Göteborg - Borås.  
 

Beslutsunderlag 
1. E-petition 2020-02-10 
Protokollsutdrag KS 2027-12-04 Västtågsutredningen, Västra 
Götalandsregionen.     
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Sammanträdesdatum 

2017-12-04 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 580 Dnr KS 2017-00673 530 

Västtågsutredningen Västra Götalandsregionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad är beredd att fortsätta diskutera när det är lämpligt att lyfta 
spårbunden kollektivtrafik då Borås förväntas växa ytterligare. 
Kommunstyrelsen är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. 
För närvarande anser Borås Stad att nya järnvägsstationer i Sjömarken, 
Gånghester, Målsryd och Aplared inte är aktuella under de trafikerings-
förutsättningar utredningen redovisar. Kollektivtrafikens turtäthet i stråken får 
inte försämras av de nya stationerna. Om turtätheten på järnvägen skulle 
motsvarar dagens sammanlagda buss- och tågtrafik eller vara bättre så kan 
stationer vara intressanta i Sjömarken. Även stationer i Gånghester, Målsryd 
och Aplared kan vara intressanta att studera vidare, om trafikeringen och 
tillgängligheten till orterna och till Dalsjöfors kan upprätthållas.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av 
regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för nya stationer och ta fram en 
strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i Västra 
Götaland.  
 
Utredningen rekommenderar Sjömarken för ny station i Borås kommun. 
Utredningen säger också att det man kan öppna nya stationer i Gånghester, 
Målsryd och/eller Aplared även om detta inte rekommenderas. Detta lämnar 
man till Borås Stad att ta ställning till. 
 
Frufällan och Rydboholm har också ingått i utredningen men har inte 
kvalificerat sig som aktuella för nya stationer. 
 
Öppnade av nya stationer på nuvarande järnvägsnät innebär neddragning av 
busstrafiken i samma stråk, dvs det blir tåg istället för buss. 
 
För orterna Gånghester, Målsryd och Aplared krävs stora investeringar med 
tanke på orternas relativt låga befolkningsmängd. Trafikeringen på järnvägen 
kompenserar inte för neddragningar i busstrafiken och riskerar att negativt 
påverka det lokala resandet inom östra kommundelen, Gånghester, Målsryd och 
Aplared.  
 

En ny station i Sjömarken är tänkt för mellanmarknaden mellan Borås - 
Göteborg som riskerar att bli liten mellan orter som exempelvis Sjömarken och 
Mölnlycke.  

Utredningen föreslår även stationer i Hillared, Länghem, Grimsås, Landvetter 
centrum, Härryda, Jörlanda, Säve, Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, 
Frändefors samt en tunnelstation i anslutning till NÄL.  Detta yttrande har inte 
tagit ställning till dessa förslag till stationer.  
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Instans 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Borås Stad anser att nya järnvägsstationer i Sjömarken, Gånghester, 
Målsryd och Aplared inte är aktuella under de trafikeringsförutsättningar 
utredningen redovisar. Kollektivtrafikens turtäthet i stråken får inte försämras 
av de nya stationerna. Om turtätheten på järnvägen skulle motsvarar dagens 
sammanlagda buss- och tågtrafik eller vara bättre så kan stationer vara 
intressanta i Sjömarken. Även stationer i Gånghester, Målsryd och Aplared kan 
vara intressanta att studera vidare, om trafikeringen och tillgängligheten till 
orterna och till Dalsjöfors kan upprätthållas. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: 
Borås Stad är beredd att fortsätta diskutera när det är lämpligt att lyfta 
spårbunden kollektivtrafik då Borås förväntas växa ytterligare. 
Kommunstyrelsen är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. 
 
För närvarande anser Borås Stad att nya järnvägsstationer i Sjömarken, 
Gånghester, Målsryd och Aplared inte är aktuella under de trafikförutsättningar 
utredningen redovisar. Kollektivtrafikens turtäthet i stråken får inte försämras 
av de nya stationerna. Om turtätheten på järnvägen skulle motsvarar dagens 
sammanlagda buss- och tågtrafik eller vara bättre så kan stationer vara 
intressanta i Sjömarken. Även stationer i Gånghester, Målsryd och Aplared kan 
vara intressanta att studera vidare, om trafikeringen och tillgängligheten till 
orterna och till Dalsjöfors kan upprätthållas, se bilaga 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för 

Kerstinsgärde 1:6 (Kyllared Kyllängen1) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet        

 

 

 

 

Datum 

2020-12-15 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-04 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00628 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2020-11-30 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00628 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för 

Kerstinsgärde 1:6 (Kyllared Kyllängen1) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet        

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om planläggning för bostadsbebyggelse i form av 7 

enbostadshus i 1-2 våningar med en maximal boarea på 300 kvm. Exploatören 

ansökte om bygglov för 2 enbostadshus i maj 2019 och fick då avslag eftersom 

det pågår planarbete för verksamhetsområde strax norr om området.  

Det befintliga verksamheterna i området har skyddsavstånd på grund av 

hantering av farliga ämnen samt buller. Relativt många av verksamheterna har 

miljöfarlig verksamhet med skyddsavstånd på 200-500 meter. Bland annat 

hanteras organiska lösningsmedel i området. Området planeras även att byggas 

ut framöver och en utbyggnad av villor på denna plats skulle innebära 

begränsningar för både befintliga och planerade tillkommande verksamheter.  

Vidare har det inkommit en förfrågan om att etablera bergtäkt i området. 

Bergtäktens skyddszon sträcker sig in i området för planansökan och blir det 

bergtäkt i närområdet så skulle det kunna påverka hydrologi och geologi såsom 

grundvatten. Buller och vibrationer från bergtäkten skulle också påverka de 

bostäderna. 

Förslaget bedöms ej vara förenligt med översiktsplanen då det angränsar till ett 

område i kommunen som är strategiskt viktigt för utveckling av verksamheter.  

Bedömningen är att ska det byggas mer i närområdet i nuläget är det snarare 

mer verksamheter än bostäder som är lämpligt.  

               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskedsansökan 2020-00628 Bortredigerad, 2020-08-25 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 
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Bengt Himmelmann  

Chef Strategisk samhällsplanering 
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1. Projektets karaktär och omfattning 
Ansökan om detaljplaneringen omfattar 7 tomter om vardera ca 1000-2000 kvm för bebyggelse av 

enfamiljshus i 1 till 2 plan med tillhörande garage. 

Marken för detaljplanering ligger i östra utkanten av Borås stad och gränsar till detaljplanerat 

område (detaljplanering av närliggande område i nord/nord-väst mellan gamla Ulricehamnsvägen 

och R40 pågår även i skrivande stund).  

Från marken når man på gångavstånd busstation (5 min), vårdcentral (10 min), mataffär och pizzeria 

(15 min) samt motionsspår Kransmossen (20 min ). Marken lämpar sig väl för pendling med bil då 

man når R40 på 1 minut. På 10 minuters promenad når man även bostadsområde Svengärde i väster. 

Belyst gång- och cykelbana finns ända fram till markens infart. Inom området finns befintliga vägar 

som kommer användas och utökas för infart till nya tomter. Befintlig gemensamhetsanläggning finns 

för delar av befintlig väg (skapat 2019) var i nya fastigheter kommer anslutas. 

Inom/gränsande till området finns idag 1 sommarstuga och 4 fastigheter (varav 2 nya, avstyckade 

och bebyggda 2018-2020) för åretruntboende. Dessa är idag bebodda med småbarnsfamiljer.  

Marken består idag av obrukbar skogsmark och varierar i plan och sluttande terräng vilket i vissa 

delar inbjuder till boende i högt och soligt läge hela dagarna med fin utsikt över Kyllaredsmotet. Den 

sluttande terrängen innebär att hustyperna kommer få variera med terrängen. På vissa tomter kan 

sluttningshus/suterränghus vara att föredra framför 1- eller 2 planshus. I tidigare ansökan om 

förhandsbesked har mer detaljer för 2 av tomterna beskrivit med höjdkurvor samt förslag på 

hustyper, se bifogad bilaga till ansökan samt tomt 5 & 6 i situationsplanen. 
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Figur 1: Översikt över mark och terräng. Marken varierar mellan plan- och sluttande terräng. Sedan bilden togs har det 
byggts en väg och 2 fastigheter som ej är med på denna bild. 

 

Figur 2: Stomfastighet sett från Söder/Kerstingsgärde 1:243, Kyllängen 4. I Bakgrunden skymtar infart från äldre väg mellan 
Borås och Ulricehamn och längre bort Bildemonteringen och R40.  
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2. Omgivningspåverkan 
Marken låg förr i tiden i mer lantligt läge i förhållande till Borås stad, men allteftersom staden har 

expanderat så har läget knutits närmre staden med kommunala kommunikationer, idrottshall samt 

påfart till R40. Tidigare har jordbruk ägt rum här, men idag består marken av obrukbar skogsmark 

samt delvis obrukbar jordbruksmark. Förslaget om fastigheter utökar antalet hus i närområdet vilket 

är önskvärt av grannfastigheter. 

Förslaget har arbetats fram med åtanke att behålla en luftig och lantlig atmosfär för de som önskar 

lite gräsmatta samt plats för egna odlingar. 

Trafikbelastningen på anslutande väg utanför området bedöms som liten då det är ett begränsat 

antal enfamiljshus som planeras. 

3. Fastighetsförslagsöversikt 
Följande kapitel beskriver förslag om hustyper samt ev. begränsningar på respektive fastighet. 

Förslagen får omarbetas och detaljeras under detaljplaneringsarbetet. Förslaget är framtaget med 

åtanke att samtliga fastigheter skall få bra utsikt och många soltimmar per dag och ej skymma 

varandra.  

Samtliga bostäder rekommenderas att ha en total boyta om maximalt 300 kvadratmeter samt garage 

om 70 kvadratmeter. 

 

Figur 3: Fastighetsförslagsöversikt. Bilden är från situationsplanen. Respektive fastighetssiffra är för referens. 
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3.1 Fastighet 1: 
Denna fastighet ligger i sluttande terräng varför ett sluttningshus är rekommendera. Fastighet bör ha 

en begränsning så att översta våningen är i plan med den befintliga fastigheten Kerstinsgärde 1:243, 

för att ej skymma kvällssol. 

 

Figur 4: Bild tagen från öster mot tänkt fastighet nr 1 (där träden är på bilden), se Figur 3 för referens. 
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3.2 Fastighet 2: 
1-2-planshus. Begränsning i bygghöjd, max 1 våningsplan över väg i syd. Detta för att ej skymma 

kvällssol för fastighet 3 och 4. 

 

Figur 5: Bild över tänkt fastighet nr 2 sett från stomfastigheten. Fastigheten är tänkt att ligga på platån där studsmattan 
står, se Figur 3 för referens. 

 



6 
 

3.3 Fastighet 3 till 7: 

 

Figur 6: Illustration över förslag till de 5 fastigheterna i sydöstra delen av stomfastigheten. 

För fastighet 3-7 kommer landmassor att behöva omfördelas mellan tomterna varför ytterligare 

arbete behöver genomföras för att bestämma markhöjder för respektive fastighet. Markexploatörer 

och husentreprenörer har gett förslag för att säkerställa genomförbarhet. Delar av detta material 

finns bifogat ansökan. 
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3.4 Fastighet 3: 
1-2-planshus. 

 

Figur 7: Bild över tänkt fastighet 3 och 4, sett från Kerstinsgärde 1:243, se Figur 3 för referens. 

3.5 Fastighet 4: 
1-2-planshus. Se även kapitel 3.4. 
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3.6 Fastighet 5: 
Detta hus ligger högt i sluttande terräng varför ett sluttningshus är att rekommendera. Mer 

detaljerat förslag med hus och markhöjd finns i separat material bifogat ansökan. 

 

Figur 8: Bild över tänkt fastighet nr 5, sett från Kerstingsgärde 1:242, se Figur 3 för referens. Vägen är tänkt förlängas och 
vika av till höger i bild för att nå fastighet 3 till 7. 

3.7 Fastighet 6: 
1-2-planshus. Mer detaljerat förslag med hus och markhöjd finns i separat material bifogat ansökan. 

3.8 Fastighet 7: 
1-2-planshus. 

 

4. Väg 
Befintlig in- och utfart från väg utanför stomfastighet kommer att användas för anslutning och inom 

området kommer befintliga vägar att användas samt delvis utökas för att nå alla fastigheter. 

Gemensamhetsanläggning finns för skötsel av befintlig väg inom området. 

Ny väg kommer behöva byggas och samordnas med markhöjder för fastighet 3 till 7. Denna kommer 

byggas som en förlängning till vägen som idag slutar vi fastigheten Kerstinsgärde 1:242. Förslag till 

mötes-/ vändplatser finns inritat i situationsplan och ligger i direkt anslutning till den nya vägen samt 

vid vägens avslut. 

Ny väg kommer också få byggas för att ansluta till fastighet nr 1. 















Bullermätning 

Boråskartan täcker aktuellt område för ansökan. Befintliga samt tilltänkta bostadsfastigheter 

befinner sig inom samma bullerzon. 

 

 

Solkartan 

Det soliga läget lämpar sig väl för installation av solceller – vilket också installerats under 2019 på 

stomfastigheten. 
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Samrådsyttrande över detaljplan för Gässlösa: 

Gässlösa 5:15 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända upprättat yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 

      

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny skola för cirka 1000 elever 

och en idrottshall på den tomt som tidigare varit del av avloppsreningsverket i 

Gässlösa.  

Synpunkter   

 Innan detaljplanen antas så behöver man säkerställa att marken är 

lämplig för känslig användning som skola innebär och att de 

föroreningar som hittats i planområdet och i dess närhet har utretts och 

åtgärdats. 

 Gränsen mellan natur, allmän plats och skoltomt behöver studeras. 

Området har naturvärden som ska bevaras samtidigt som man behöver 

säkerställa att skoltomten är tillräckligt stor, solig, tillgänglig och att 

branten är säker för lek.  

 Det bör finnas stråk för gående från planområdet upp till Gässlösa 

elljusspår och idrottsplats.  

 Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata inklusive vändplan. 

 En ny busshållplats närmare skolan, bör uppföras på Mårtensgatan. 

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 

motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 

en förskola, särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att 

möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 

bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder om stadskärnan, 

uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås Stad. Planområdet är en del av det 

gamla reningsverket på Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det 
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nya reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategin - Mer 

stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära utvecklingsområden Idag är 

Gässlösa ett vanligt industriområde, saknar naturliga mötesplatser och upplevs 

som ödslig. En viktig del av processen att förändra Gässlösas identitet har 

redan startat i stadsdelens medverkan i den internationella arkitekttävlingen 

Europan 15.under 2019. 

När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genomfördes en omfattande 

markinventering av närområdet av kommunen och Borås Energi Miljö AB. 

Sydväst om planområdet identifierades en skogsdepå där avfall från 

reningsverket tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst om 

tungmetaller som zink, men också oljekolväten och dioxiner. Fortsatt utredning 

pågår och eventuella skyddsåtgärder vid behov kommer att regleras i 

granskningshandlingarna. 

En markmiljöundersökning, inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk, 

visar att det finns föroreningar inom planområdet från den tidigare 

avloppsverksamheten och dess byggnader på platsen, det finns föroreningar på 

närliggande fastigheter från tidigare verksamheter samt förorenat deponerat 

slam/fyllningsmassor i närheten. Borås Energi och Miljö AB kommer att sanera 

de berörda områdena så att halter under riktvärdet för känslig markanvändning. 

Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och provtas innan utsläpp sker 

till Viskan. Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas. Saneringen 

beräknas att färdigställas vid årsskiftet 2020/2021.  

Ingen av de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 

verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd eller skyddsavstånd till 

dessa. Borås krematorium är lokaliserad cirka 150 meter från planområdet. 

Verksamheten kräver inga skyddsavstånd. På fastigheten Hässlagärdet 5 finns 

en LNG-cistern inom skyddsavstånd, som förser fordonsbiogasstationen 

Åhaga. Villkor för startbesked för skolan är att den flyttas innan skolans 

byggnation påbörjas. 

Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområdesplanen och en 

del av en värdefullt kuperad natur och strövområde. Naturområdet har klass II 

och är mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå. Skolgården kan ta 

den del av naturområdet i anspråk och har goda möjligheter att bli en 

fördelaktig utemiljö för eleverna, som uppmuntrar till lek och rörelse. 

En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i sydöstlig riktning 

och det är cirka 800 meter mellan planområdet och Kronängs IP. Det är viktigt 

att idrottsplatsen är lättillgänglig för eleverna, eftersom den är betydelsefull för 

grundskolans verksamhet.  

Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata med vändplan. som infart 

till parkeringen på tomten samt på- och avstigningsplats för personbilar och 

bussar. 

Närmaste hållplats idag ligger vid krematoriet och man bör studera om en ny 

busshållplats kan uppföras närmare skolan för att få fler att resa hållbart.  
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, 2020-10-30 

2. Plankarta, 2020-10-30   

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grund-
skola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är 
också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 
byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalför-
sörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 
påtalat behovet av en ny grundskola. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grund-
skola (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är 
också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 
byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalför-
sörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 
påtalat behovet av en ny grundskola.

Planområde
Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder 
om stadskärnan, uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås 
Stad. Planområdet är en del av det gamla reningsverket på 
Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det nya 
reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnads-
strategin - Mer stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära 
utvecklingsområden (se rubrik Utbyggnadsstrategi).  

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidgare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-21 i beslut § 23 att ge 
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier 
för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 för cirka 800 
elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskole-
nämnden. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna 
lokaliseringen av en ny skola på Gässlösa. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 
som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs 
F-6 med fyra paralleller. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut 
§ 127 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 
86 att godkänna informationen och lägga den till handling-
arna. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 1 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för skolan är beräknad till hösten 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Gässlösa 5:15 och Hässlagärdet två och fem 
har gemensamt att de varit en del av det gamla reningsverket. 
Gässlösa präglas i övrigt av storskaliga industribyggnader, 
främst utmed Kärrgatan, Ålandsgatan och Jössagatan. Längs 
med Jössagatan är också begravningsplatsen St sigfrids 
griftegård och krematoriet lokaliserat. St sigfrids griftegård 
består av öppna vyer, grönska och ett fåtal byggnader. Utmed 
Gässlösavägen, i stadsdelens södra delar är ett tiotal småska-
liga industribyggnader belägna.

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör ett uppförande av av en ny skola för 
cirka 800 elever, men också för en fullstor idrottshall (20 x 40 
meter). Detaljplanen är den första som tas fram som går i led 
med att Gässlösa ska utvecklas från ett industriområde till en 
funktionsblandad stadsdel. 

Stadsbild och gestaltning
Projekteringen av skolan befinner sig fortfarande i en tidig 
fas. Hittills har man studerat två skolor som referensprojekt. 
Skolorna som man har studerat är Hyllievångsskolan i Malmö 
och Sjölundaskolan i Lidköping. Se referensbilder på sida 9. 

Utbyggnadsstrategi
Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad 
längs Viskan som ett av Borås utvecklingsområden. Utbygg-
nadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen 
vill se staden utvecklas. Gässlösa ska omvandlas från att vara 
ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med 
tydlig närhet till Viskan. Funktionsblandning innebär att 
stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggna-
tion av framtidens Gässlösa bedöms starta 2025.

Planbeskrivning
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad, upprättad den 22 oktober 2020 
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 Indelning utifrån användning (Liljewall arkitekter, 2020-05-07).

GÄSSLÖSA SKISS FÖRDELNING AV UTEMILJÖ

GÖTEBORG | 2020-03-25

13
7

16
5

1
4
5 1
4
0

10 500,0 m2
4 000,0 m2

2 250,0 m2

2 000,0 m2

BERÄKNAD BYA:  CA 4000 m2

(CA 1/3 AV BERÄKNAD BRA, 3800 m2)

F-6 BEHOV UTEMILJÖ: 10 500 m2

SÄR+KOM BEHOV UTEMILJÖ: 2250 m2

7-9 BEHOV UTEMILJÖ: 2000 m2

EJ KUPERAD TOMTYTA:    CA 30 000
TOTAL TOMTYTA:               54 158,8 m2

GÄSSLÖSAVÄGEN

MYCKET KUPERAD TERÄNG / SKOG

NORR

Gässlösa utpekat som utvecklingsområde i Utbyggnadsstrategin - Mer stad längs Viskan.
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Historik och kulturmiljöer
Området är sedan lång tid tillbaka ett odlingslandskap 
som brukades av ett antal mindre gårdar. En första större 
förändring av Gässlösa skedde år 1890 när Kamgarnspin-
neri AB Göta uppförde en fabriksanläggning vid Viskan, i 
nuvarande kvarteret Silverpoppeln 4. Textilfabriken låg då i 
ett helt lantligt läge utanför Borås. Anläggningen komplet-
terades med arbetarbostäder och tjänstemannabostäder som 
tillsammans skapade en gles bebyggelsestruktur i fabrikens 
närområde. Gässlösa växte, i motsats till många andra 
industriområden, långsamt och först år 1916 etablerades nästa 
stora anläggning. N.H. Ljungbergs Läderfabrik uppfördes 
i trä och tegel i anslutning till Viskan och Gässlösavägen i 
nuvarande kvarteren Gässlösa 5:1 och Generatorn 2. Anlägg-
ningen byggdes senare ut vid ett flertal tillfällen och fick sin 
nuvarande utformning vid mitten av 1930-talet. 

Vid samma tid, år 1934, byggde Borås Stad ett nytt renings-
verk i det nu aktuella kvarteret Gässlösa 5:15. Anläggningen 
ritades i tidstypisk funkisstil och låg vid tiden långt utanför 
staden. I takt med att Borås växte kraftigt byggdes renings-
verket ut i flera etapper under de kommande decennierna. 
Anläggningen växte slutligen utanför det ursprungliga 
kvarteret och även det närliggande kvarteret Hässlagärdet 
5 togs i anspråk när ett stort antal bassänger och byggnader 
uppfördes 1966. Här fanns tidigare Parkförvaltningens stora 
växthus från 1937, som nu fick flytta på sig.  

Omedelbart öster om det nu aktuella kvarteret ligger ett 
kluster med byggnader som går under namnet ”Slakthuset”. 
De två fastigheterna bebyggdes ursprungligen år 1939 då 
Södra Älvsborgs läns Slakteriförening lät uppföra ett slakteri. 
Verksamheten utökades kraftigt 1954 då en tillverknings- och 
administrationsbyggnad tillbyggdes samt även 1972 då en 
stor auktionshall med tillhörande stallar tillkom (nuvarande 
Gässlösa 5:123). Verksamheten i slakthusområdet förändrades 
från 1986 och framåt och idag finns verkstäder och mindre 
industriverksamhet i byggnaderna.  

På en höjd omedelbart öster om planområdet, på fastigheten 
Gässlösa 5:12, har det tidigare även funnits en större villa 
i jugendstil, Villa Tallberga, som tyvärr har rivits, troligen 
1975.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet finns det en avsaknad av 
bostäder. Öster om Gässlösavägen ligger stadsdelen Furuberg 
bestående av ett trettiotal fristående villor. Stadsdelarna Göta 
och Druvefors är belägna i norr, och i öster är stadsdelarna 
Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 
stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområdet, 
och består av lägenheter, radhus och villor med blandade 
upplåtelseformer. 

Arbetsplatser
Den nya grundskolan kommer att bestå av fyra paraleller, 
motsvarande för cirka 800 elever. Planförslaget beräknas 
därmed att skapa cirka 100 arbetstillfällen.  

Offentlig service
Idag finns det en avsaknad av offentlig service. 

Kommersiell service 
Gässlösa har idag en avsaknad av kommersiell service. 
Närliggande kommersiell service är bland anntat ICA Maxi 
Stormarknad Borås och Systembolaget till ett avstånd av 
cirka 1 kilometer från planområdet. I takt med att stadsdelen 
utvecklas kommer den kommersiella servicen att stärkas.  

Tillgänglighet 
Skolgårdens varierande terräng kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gässlösas gatunät präglas av breda gator, med en variation av 
gång- och cykelvägar.  

Gångtrafik 
I direkt anslutning till planområdet passerar Gässlösavägen. 
På vissa delar av Gässlösavägen finns det gångbana, andra 
delar en avsaknad. Längs med Jössagatan och Kärrgatan 
finns det bitvis gångbanor. I takt med att stadsdelen utvecklas 
kommer gång- och cykelnätet att stärkas.

Cykeltrafik och cykelparkering
På Gässlösavägen som löper längs med planområdet finns det 
cykelbana. Den sammankopplas med cykelbanan på Druve-
forsvägen som leder till stadskärnan. Avståndet från planom-
rådet till stadskärnan är cirka två kilometer. Cykelbanorna på 
Jössagatan, Kärrgatan och S:t Michelsgatan sammankopplar 
Gässlösa med stadsdelen Göta i västlig riktning.  

Antalet cykelparkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen utanför centrumzonen beräknas på 
följande sätt: 15 % av antalet anställda och motsvarande 17.5 
% av antalet elever. Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parke-
ring. Andelen elever uppskattas till 800, och andelen personal 
uppskattas till 100. Det motsvarar 140 cykelparkeringsplatser 
för eleverna, respektive 15 för personalen. Det är viktigt för 
skolverksamheten att säker angöring möjliggörs i närheten av 
skolans entréer. 
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Reningsverket 1940-talet.

Reningsverket med översikt mot stadsdelen Göta.
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översiktligt analysera effekterna av en ny öst-västlig vägför-
bindelse mellan Slakthusgatan och Svedjegatan. Behovet 
av en ny öst-västlig förbindelse grundar sig på Borås Stads 
översiktliga trafikplanering.  

Trafikutredningen visar att den planerade skolan beräknas 
alstra 1 500 fordon/vardagsdygn. Ungefär 1 300 av dessa 
bilförflyttningar bedöms utgöras av anhöriga som lämnar 
och/eller hämtar elever. Resterande trafik utgörs av arbets-
resor, besökande och varutransporter. En ny vägförbindelse 
mellan Svedjegatan och Slakthusgatan kommer enligt 
beräkningarna att belastas med mindre än 1 000 fordon/
vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan 
Gässlösa, Dammsvedjan och Hedvigsborg, dock förefaller 
nyttan med förbindelsen vara begränsad. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Kollektivtrafik
Gässlösavägen trafikeras av busslinje 19 som går mellan 
Almenäs och Bosnäs. Från busshållplatsen S:t Sigfrid tar det 
cirka sex minuter till Borås Resecentrum. Busshållplatsen 
Trandöbron är lokaliserad på Lars Kaggsgatan. Avståndet 
från planområdet är cirka 1 kilometer. Därifrån tar det cirka 
fem minuter med busslinje 7 till Södra Torget.  

Biltrafik och bilparkering 
Gässlösavägen löper igenom Gässlösa, och är en viktig 
förbindelse med Riksväg 27 för Borås. Gässlösavägen anslu-
ter också med Jössagatan och Kärrgatan. Dessa två gator 
sammankopplar Gässlösa med stadsdelen Göta. 

Antalet parkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 45 % av 
antalet anställda och motsvarande 1 % av antalet elever. 
Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. Andelen elever 
uppskattas till 800, och andelen personal uppskattas till 100. 
Det motsvarar 8 parkeringsplatser för eleverna, respektive 45 
för personalen.  

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksys-
temet har emellertid en trafikutredning tagits fram (SWECO 
2019-06-11). Trafikutredningen syftar till att analysera den 
planerade F-6 skolans biltrafikalstring. Syftet är också att 

Översiktskarta med planområdet markerat i rött, cykelbanor markerat i grått och busslinje markerat i gult
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I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Angöring och utfarter
Det är viktigt att angöring möjliggörs i direkt anslutning till 
F-6 skolan på ett trafiksäkert sätt.

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Väg och Järnväg som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt. 
Trafikverket är tillfrågade utifrån den nya järnvägens korri-
dorer och det är möjligt att ta fram detaljplan för skola på 
fastigheten Gässlösa 5:15. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastig-
heten. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Därmed krävs ingen 
dagvattenutredning.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö 

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö
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Värme
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärme-
ledningar.

El, tele och fiber
El- och optokablar finns tillgängliga i direkt anslutning till 
planområdet. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Den sydöstra delen av planområdet är kuperad och utpekad i 
grönområdesplanen.  

Biologisk mångfald
Sydväst om planområdet är en spridningskorridor och 
passage för växt- och djurlivet lokaliserad. Korridoren 
går mellan Gässlösaskogen och S:t Sigfrids Griftegård. I 
Grönområdesplanen benämns detta som ett grönt stråk. 

Denna typ av spridningskorridorer och passager är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Sydöst om planområdet finns 
ett rött stråk lokaliserat som kopplar samman Gässlösa med 
det närliggande friluftsområdet. Ett rött stråk illustrerar 
människans tillgång till naturområden. 

Rekreation
En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i 
sydöstlig riktning. En Skolskog fungerar som en samlings-
plats skoleleverna vid exempelvis utelektioner. Kronängs IP 
består av två konstgräsplaner och en 7-mannaplan. Avståndet 
mellan planområdet och Kronängs IP är cirka 800 meter. 
Det är viktigt att idrottsplatsen är lättillgänglig för eleverna, 
eftersom den är betydelsefull för grundskolans verksamhet. 
Förutsättningarna för denna koppling är god, tack vare 
ett motionsspår lokaliserat i Gässlösaskogen. I nuläget 
har Gässlösa en avsaknad av lekplatser. I den närliggande 
stadsdelen Dammsvedjan, belägen i öster cirka 500 meter 
från planområdet finns fem lekplatser. Fyra av dessa är 
tillgänglighetsanpassade.

Grönområdesplan
Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområ-
desplanen. Detta område är en del av ett värdefullt kuperat 
naturområde, bestående av barr- och lövskog, mossmark och 

Drönarbild över Gässlösa med planområdet markerat.
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fuktängar. Naturområdet benämns som strövområde, och är 
fritt från större vägar och bebyggelse. Strövområdet erbjuder 
naturupplevelser i omväxlande terräng med skog. Naturom-
rådet klassificeras som klass II. Det innebär att naturområdet 
är mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå.

Skolgården kan ta den del av naturområdet i anspråk. Denna 
del av planområdet är särskilt kuperad. Trots förutsättning-
arna har naturområdet goda möjligheter att bli en fördelaktig 
utemiljö för eleverna, som uppmuntrar till lek och  rörelse. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består planområdets 
norra del av isälvssediment och den södra delen av urberg. 
Två mindre delar av planområdets västra och östra delar 
utgörs av sandig morän. Borås Energi och Miljö AB ansvarar 
för rivningen och saneringen av reningsverket som tidigare 
stått på fastigheten. Återfyllning kommer att ske under 
grundvattenytan med morän och bergmaterial. Över grund-
vattenytan placeras krossad betong. Baserat på de översiktliga 
geologiska kartorna och Borås Energi Miljö AB:s utlåtande 
bedömer kommunen att marken inom planområdet har god 
bärighet, och att sättningsförhållandena är fördelaktiga. 
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. 

Förorenad mark
Hifab har fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö AB 
(BEM) att utföra en markmiljöundersökning för Gässlösa 
avloppsreningsverk (ARV) (Hifab, 2018-12-06). Undersök-
ningarna inom verksamhetsområdet har utförts i syfte att 

utgöra underlag inför den pågående rivningen då ett nytt 
avloppsreningsverk har uppförts vid Sobacken där ett nytt 
kraftvärmeverk också anlagts.

Hittills genomförda undersökningar kan sammanfattas i 
följande slutsatser:

 » Ytlig förorening av kvicksilver förekommer inom 
verksamhetsområdets sydöstra del. Föroreningen 
återfinns sannolikt även under den tillfälliga byggvägen 
vilket innebär att försiktighet bör vidtas vid återställ-
ningsarbeten så att inte förorenade massor riskerar att 
spridas.

 » Hotspot med bly har detekterats vid gasfacklan. 

 » PCB förekommer längs med husfasader där PCB-fog 
hittats kring fönster. 

 » Föroreningen påträffad intill Viskan (WSP) härrör 
sannolikt från deponerat reningsverksslam.

 » Grundvattenanalyser påvisar stor variation vilken 
tolkas som att det kan finnas ställvisa föroreningskällor 
intill och/eller under markförlagda ledningar. 

 » Misstanke om tillkommande förorenade områden 
omfattar ytor omkring värmepumpsbyggnaden vid 
Viskan (fyllning) samt kring huvudbyggnaden (före 
detta handelsträdgård).

Schematisk bild över kända föroreningar och områden, (Hifab, 2018-12-06).

Konstaterad ytlig
(0-0,5 meter)

Hg-förorening 

Konstaterad förorening
Pb/Hg Förre detta 

handelsträdgård

Misstänkt förorenad
fyllning

Konstaterad djup förorening 0-3 meter
metaller (FA), olja, dioxin
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 » All ytlig jord (0 - 0,5 meter) utanför hårdgjorda ytor bör 
provtas i samband med rivningsarbetet för att kontrol-
lera eventuell föroreningsförekomst.

Borås Energi och Miljö AB kommer att vidta följande 
skyddsåtgärder i samband med saneringen av förorenat 
område på fastigheterna Gässlösa 5:15, Hässlagärdet 2 och 
5, samt norra delen av Huvagärdet 1 och därtill angränsande 
delar av fastigheten Gässlösa 5:1.

 » Saneringen ska utföras i överensstämmelse med vad 
företaget uppgett i anmälan 5 juni 2019, kompletterad 
6 augusti 2019. I detta ingår bland annat en sanerings-
plan och en plan för kompletterande undersökningar 
innan sanering påbörjas.

 » Sanering ska så långt som möjligt göras till halter 
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning KM (rapport 5976) såväl i vertikal 
led (schaktbotten) som i horisontell led (schaktvägg). 
Avvikelser från åtgärdsmålet känslig markanvändning 
kan ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.

 » Miljöförvaltningen ska underrättas då arbetena inleds 
samt vid avvikelser, när arbetet avbryts eller påbörjas 
igen. Senast när arbetet påbörjas första gången ska 
avfallsmottagare och avfallstransportör redovisas.

 » En miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet bör 
finnas på plats vid alla moment där en miljöteknisk 
bedömning krävs. Vid observation av misstänkta, 
tidigare okända, föroreningar ska kontrollanten tillkal-
las. Miljöförvaltningen ska underrättas i förväg om 
miljökontrollantens namn och erfarenhet.

 » Avfall som uppkommer i projektet ska omhändertas 
på anläggning med tillstånd att omhänderta respektive 
avfall. Exempel på avfall är förorenade massor med 
halter över känslig markanvändning-nivå och slam från 
reningsanläggningen för länsvatten.

 » Massor som uppkommer i projektet får återanvändas 
om dessa uppvisar halter under Känslig markan-
vändning-nivå. Detta inkluderar krossad betong, 
fri från armeringsjärn. Betongen ska placeras över 
grundvattenytan. Avvikelser kan ske efter samråd med 
tillsynsmyndigheten.

 » Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och 
provtas innan utsläpp sker till Viskan. De riktvärden 
som gäller för reningen är i princip ”Göteborgs stad 
riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten” (2013), förutom för zink, 

där riktvärdet 60 μg/l tillämpas. För dioxin finns inga 
riktvärden att tillgå, men ett mål på 1 pg/l bedöms nås 
i projektet.

 » Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas, 
enligt anmälan en slutrapport för varje delområde.

Saneringen beräknas att färdigställas vid årsskiftet 
2020/2021.

När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genom-
fördes en omfattande markinventering av närområdet av 
kommunen och Borås Energi Miljö AB. Sydväst om planom-
rådet identifierades en skogsdepå där avfall från reningsverket 
tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst 
om tungmetaller som zink, men också oljekolväten och dioxi-
ner. Fortsatt utredning pågår och eventuella skyddsåtgärder 
vid behov kommer att regleras i granskningshandlingarna.

6. Vatten
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom planområdet finns 
delar av strandskyddet på 100 meter från Viskan. Enligt 7 
kap 18 c-d § miljöbalken kan strandskyddet upphävas om det 
finns särskilda skäl. 

De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet för den 
här detaljplaneläggningen är att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

Översvämningskartering vid ett 200-årsflöde med planområdet markerat. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

strandskyddets syfte. Området är genom Gässlösavägen som 
i utvecklingen av Gässlösa kommer att vara matargata, men 
också bebyggelse samt verksamhet väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.

Det allmänna intresset att tillskapa en ny skola väger tungt, 
och är förenligt med Borås Stads Översiktsplan 2018 och 
Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan. Gässlösa pekas 
ut som ett av Borås utvecklingsområden. Stadsdelen ska i 
framtiden bestå av bostäder, handel och service. Byggnation 
bedöms påbörjas 2025. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Bo rås Stad, upprättad 
2010 (Se karta sida 12). 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Släckvatten 
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Det finns ett stort behov av skolplatser i Borås idag. 
Byggnationen löser den brist som finns idag och tryggar även 

långsiktig barnomsorg. På sikt ska Gässlösa genomgå en stor 
omvandling. Därmed kan skolan bli en viktig mötesplats för 
framtidens Gässlösa.  

Identitet
Idag är Gässlösa ett vanligt industriområde, karaktäriserat av 
små- och storskaliga industribyggnader med stora hårdgjorda 
ytor. Stadsdelen saknar naturliga mötesplatser och upplevs 
som ödslig. Därför är det inte överraskande att boråsarnas 
mentala inställningen till Gässlösa är låg. En viktig del av 
processen att förändra Gässlösas identitet har redan startat. 
Det var stadsdelens medverkan i arkitekttävlingen Europan 
15. Europan 15 är världens största återkommande arkitekt-
tävling där arkitekter från hela Europa deltar. Arkitekttäv-
lingen pågick under 2019, och avslutades under slutet av året 
när det vinnande förslaget Made in Borås presenterades.  

Mötesplatser
Byggnationen av en fullstor idrottshall blir en betydelsefull 
mötesplats. En idrottshall uppmuntrar till aktivitet, rörelse 
och främjar idrott. Det finns ett stort behov av idrottshallar i 
Borås. Därmed blir idrottshallen en tillgång för hela staden.   

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Ytterligare 
utredningar bedöms därför inte som nödvändiga. Ingen av 
de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 
verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd 
eller skyddsavstånd till dessa. Borås krematorium är lokalise-
rad cirka 150 meter från planområdet. Verksamheten kräver 
inga skyddsavstånd.

På fastigheten Hässlagärdet 5 finns en LNG-cistern som 
förser fordonsbiogasstationen Åhaga med gas. Avståndet 
mellan LNG-cisternen och planområdet är cirka 50 meter. 
LNG-cisternen har ett skyddsavstånd, och därmed planeras 
cisternen att flyttas. För att säkerställa att LNG-cisternen 
är flyttad innan skolans byggnation påbörjas se villkor för 
startbesked sidan 15.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
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anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Där är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

En trafikbullerutredning har emellertid tagits fram 
(Gärdhagen Akustik 2019-08-28). Trafikbullerutredningen 
omfattar dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik 
utomhus beräknas för en trafiksituation med prognosticerad 
trafikdata för år 2040. Beräknade ljudnivåer utvärderas 
relativt Naturvårdsverket riktlinjer för skolgårdar, och hur 
ljudnivå inomhus ska kunna klaras. Ljudnivå utomhus från 
vägtrafik har beräknats för ett obebyggt planområde. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån utomhus klarar 
Naturvårdsverket riktvärden för skolgårdar på 78% av de 
obebyggda planområdet (se sida 14). Riktlinjer för ljudnivå 
inomhus från trafik kan klaras med standardlösningar respek-
tive goda eller mycket goda standardlösningar. Vilken lösning 
som kommer krävas beror på ljudnivå utomhus, fönsterstor-
lekar och planlösning. Dimensioneringen av ljudisolering hos 
fönster och fasad behöver utföras av sakkunnig personal. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Gässlösavägen och Slakthus-
gatan fortsätter att ha kvar sin användning som kommunala 
gator. 

Huvudmannaskap för allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
Bokstaven S står för Skola, och tillåter dessutom fritidshem, 
förskola eller annan jämförbar verksamhet.

Utnyttjandegrad och begränsningar
Den prickade marken innebär att byggnad inte får uppföras. 
Planbestämmelsen e8000 reglerar byggnadsarean inom egen-
skapsområdet. Det innebär att byggnader maximalt får uppta 
8000 m2 av egenskapsområdet. Mot gatorna Gässlösavägen 
och Slakthusgatan finns ett utfartsförbud. Det illustreras på 
plankartan av halvmånar och cirklar. Det innebär att utfart ej 
får anordnas.

Trafikbullerkartering maximal ljudnivå 1,5 meter över mark Trafikbullerkartering dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark
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Byggnadens höjd och utformning
Högsta tillåtna byggnadshöjd regleras med en romb och en 
siffra. Den högsta tillåtna byggnadshöjden för skola (S) är 13 
meter.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen fått 
laga kraft.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
LNG-cistern flyttats.

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger 
känslig/mindre känslig markanvändning.

Strandskydd
a1 innebär att strandskyddet inom kvartersmarken upphävs.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommun-
fullmäktige. Visionen Borås 2025 består av sju strategiska 
målområden, och till varje målområde finns ett antal strate-
gier som konkretiserar hur målen ska uppnås. Detaljplanen är 
förenlig med vision Borås 2025. 

 » Människor möts i Borås: Människor vill möta männ-
iskor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade 
möten och evenemang bidrar till en positiv bild av 
staden och stärker självkänslan.

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga: Om 
fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande 
skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
vuxna. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Syftet med översiktsplanen är att verka 
som ett övergripande styrdokument hur kommunen ska 
bli mer attraktiv och hållbar. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. 

 » Styrkan kommer inifrån: Bebyggelsen växer i första 
hand genom förtätning, komplettering och omvandling 
inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att 

växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, 
bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i 
den redan byggda miljön.

 » Fler mötesplatser och målpunkter: Fler attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och 
stadsdelar. Nya målpunkter skapas som uppmuntrar 
människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från 
olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum 
utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, 
kön och funktionsnedsättning

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
realiseras. Detaljplanen går i enighet med följande perspektiv: 

 » Hållbar samhällsplanering: Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker som bebyggelsestruktur, buller och förorenad mark.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Lokalförsörningsförvaltningen, ansvarar 
för samtliga åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
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 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende all ytan som 
planeras för skolverksamhet, det gäller ytor för skolbyggna-
der, idrottshall samt den skogsdel som ingår i detaljplanen 
som kvartersyta. 

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el 

 » Borås Stad, belysning

 » Splitvision, fiber 

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen. BEMAB har gasledning inom planområdet. 
Exploatören ska kontakta BEMAB innan arbete påbörjas vid 
dessa ledningar.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gässlösa 5:15 som ägs av 
Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gässlösa 5:15

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas. 

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
Kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. Borås Energi & Miljö AB får intäkter 
genom anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet 
ansluts till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns. Borås Elnät AB får intäkter genom 
anslutningsavgiften då nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
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Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Markmiljöundersökning (Hifab AB, 2018-12-06). 

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11).

 » Trafikbullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2019-08-
28).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Planprocessen.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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e8000
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A
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a

1

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-10-XX

Upprättad 2020-10-XX

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Gässlösa

Gässlösa 5:15

Upprättad 2020-10-22

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl

Planarkitekt

Samråd

2020-10-27

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e8000 Största byggnadsarea är 8000 m² inom egenskapsområdet,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

13

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän LNG-cistern flyttats,  4 kap. 14 § 1 st 2

p.

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts till

nivåer som medger känslig/mindre känslig markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

INFORMATION

Planavgift debiteras vid bygglov

100 m9080706040 503020100
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