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Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
(L): Brist på äldreboendeplatser 
 
1)  
Vård- och äldrenämnden tog 2020 fram en behovsprognos för perioden 2020-
2030, med en utblick fram till 2035. Prognosen utgår från nuvarande riktlinjer 
för biståndsbedömning, befolkningsprognos och ett oförändrat behov av vård- 
och omsorgboende. Prognosen blir att det fram till 2030 behövs ytterligare 199 
platser. I behovsprognosen görs dock ett antagande om att behovet minskar 
med 0,5 % årligen med anledning av ökad medellivslängd och förbättrad hälsa 
hos äldre samt medicinsk och teknisk utveckling. Behovet av plats på vård- och 
omsorgsbonde antas också påverkas av tillgången till trygghetsbostäder. Om 
behovet minskar enligt antagandet i prognosen behövs ytterligare 194 platser 
fram till 2030. Det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd, som planeras 
vara klart för inflytning 2025, ger ca 90 nya lägenheter/platser. Vård- och 
äldrenämnden ser behov av minst ett nytt vård- och omsorgsboende fram till 
2030, vilket är något som nämnden också framfört i lokalbehovsplanen som ett 
långsiktigt behov. 

Under 2022 följs nämndens behovsprognos upp och den revideras till att 
omfatta perioden 2022-2032. Beslut fattas av nämnden i maj. 

Vård- och äldrenämndens presidium har nyligen haft ett möte med  
Lokalförsörjningsnämndens presidium. Vid mötet gavs uppdrag till 
förvaltningarna att se över förutsättningarna att öka antalet lägenheter/platser i 
serviceorterna exempelvis genom att bygga ut befintliga vård- och 
omsorgsboenden på dessa orter. Det gavs också ett uppdrag att påbörja arbetet 
för nästa vård- och omsorgsboende som behöver byggas efter att Kristinegränd 
tagits i drift. Vård- och äldrenämnden har i Budget 2022 gett förvaltningen i 
uppdrag att starta en lokaliseringsutredning gällande en demensby. Även det 
arbetet kommer att ske i samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Sammanfattning: Det behövs ytterligare 194 platser fram tills 2030. För att 
möta behovet är ett äldreboende på Kristinegränd på väg att byggas samt 
utforskar man alternativa sätt att utöka platserna i samarbete med 
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Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
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Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
(L): Brist på äldreboendeplatser 
 
1)  
Vård- och äldrenämnden tog 2020 fram en behovsprognos för perioden 2020-
2030, med en utblick fram till 2035. Prognosen utgår från nuvarande riktlinjer 
för biståndsbedömning, befolkningsprognos och ett oförändrat behov av vård- 
och omsorgboende. Prognosen blir att det fram till 2030 behövs ytterligare 199 
platser. I behovsprognosen görs dock ett antagande om att behovet minskar 
med 0,5 % årligen med anledning av ökad medellivslängd och förbättrad hälsa 
hos äldre samt medicinsk och teknisk utveckling. Behovet av plats på vård- och 
omsorgsbonde antas också påverkas av tillgången till trygghetsbostäder. Om 
behovet minskar enligt antagandet i prognosen behövs ytterligare 194 platser 
fram till 2030. Det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd, som planeras 
vara klart för inflytning 2025, ger ca 90 nya lägenheter/platser. Vård- och 
äldrenämnden ser behov av minst ett nytt vård- och omsorgsboende fram till 
2030, vilket är något som nämnden också framfört i lokalbehovsplanen som ett 
långsiktigt behov. 

Under 2022 följs nämndens behovsprognos upp och den revideras till att 
omfatta perioden 2022-2032. Beslut fattas av nämnden i maj. 

Vård- och äldrenämndens presidium har nyligen haft ett möte med  
Lokalförsörjningsnämndens presidium. Vid mötet gavs uppdrag till 
förvaltningarna att se över förutsättningarna att öka antalet lägenheter/platser i 
serviceorterna exempelvis genom att bygga ut befintliga vård- och 
omsorgsboenden på dessa orter. Det gavs också ett uppdrag att påbörja arbetet 
för nästa vård- och omsorgsboende som behöver byggas efter att Kristinegränd 
tagits i drift. Vård- och äldrenämnden har i Budget 2022 gett förvaltningen i 
uppdrag att starta en lokaliseringsutredning gällande en demensby. Även det 
arbetet kommer att ske i samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Sammanfattning: Det behövs ytterligare 194 platser fram tills 2030. För att 
möta behovet är ett äldreboende på Kristinegränd på väg att byggas samt 
utforskar man alternativa sätt att utöka platserna i samarbete med 
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lokalförsörjningsnämnden. Behovet följs av förvaltningen som kommer med en 
ny behovsprognos i maj. Vi följer utvecklingen noggrant för att hålla en god 
balans mellan behov och utbud av plaster.  

2) 
Till mig personligen har det inkommit ca 5-6 förfrågningar. Till de aktörer som 
velat driva äldreboenden har mitt svar varit att under den mandatperioden är 
det inte aktuellt med tanke på den överenskommelse som finns inom Mitt-s. Jag 
har träffat några aktörer som visat intresse att bygga trygghetsboendet där jag 
hänvisat till Kerstin Hermansson för vidare diskussioner kring markhänvisning. 
Det nya boendet på Kristinegränd kommer att byggas av ett privat företag. 

Till Vård- och äldrenämnden har det inte inkommit några konkreta 
förfrågningar från privata aktörer om att bygga vård- och omsorgsboenden. 
Förvaltningen har dock fått ett fåtal frågor gällande hur framtida behov av 
platser ser ut. Varpå man hänvisar till behovsprognosen.  

 

3)  
Jag har full tilltro till professionen som undersöker behoven och noggrant följer 
utvecklingen i Borås. Därmed känner jag mig trygg i att vi kommer i takt med 
behovet förse Borås med rätt antal äldreplatser. Därför bygger vi Kristinegränd 
varpå efter att boendet står färdigt kommer vi ha klarat behovet och har platser 
lediga. Problemet med lediga platser är att de också kostar pengar, pengar som 
vi kan lägga på själva omsorgen. Därför är det inte ekonomiskt eller moraliskt 
försvarbart att bygga för många platser heller. De kommer fortsatt finnas lediga 
platser fram tills ungefär 2026 och då kommer behovet öka igen. Vid den 
tidpunkten har då i lokalbehovsplanen sagt att man vill ha ett nytt äldreboende 
2028 på 90 platser. Det finns många aspekter att hålla koll på för att matcha 
äldreplatserna med behovet, och jag har som sagt full tilltro till att professionen 
håller koll på utvecklingen och att vi utökar platserna i en rimlig takt. 

 

4) 
Det kommer finnas en kö ja, men den kommer inte vara ihållande eftersom vi 
hela tiden beaktar balansgången mellan antal platser och behovet. Att ha 0 
personer i kö kommer inte fungera. Vi kan inte heller ha 90 platser i kö. Det 
gäller att ha en balansgång och arbeta kontinuerligt och följa upp arbetet. 

 

 
 
Johan Wikander  
Ordförande Vård- och äldrenämnden 
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INTERPELLATION   Kristdemokraterna 
2022-01-19  Kommunfullmäktige 

 

Brist på äldreboendeplatser 

Antalet invånare i Sverige som är 80 år eller äldre förväntas öka från 520 000 år 2018 till 
900 000 år 2040. Tendenserna i den demografiska utvecklingen återspeglas även i Borås. 
Antalet som är 90 år eller äldre förväntas öka med 55 procent till år 2035. 

Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har de senaste åren varit hög. I höstas 
passerade behovet kapaciteten och ett flertal äldre fick inte något erbjudande om plats på 
ett vård- och omsorgsboende inom de lagstadgade tre månaderna trots att de hade rätt till 
det. Orsaken var att det var fullt på våra vård- och omsorgsboenden.  

Konsekvenserna av bristen på äldreboendeplatser slår i flera led. Korttidsplatser beläggs och 
svårt sjuka äldre får stanna kvar hemma med dygnet-runt insatser. Det ökar belastningen på 
anhöriga och hemtjänstpersonal som får ta hand om svårt sjuka i ordinärt boende. 

Nybyggnation av äldreboenden tar lång tid och kräver framförhållning. Det planerade 
äldreboendet på Kristineberg, med beräknad inflytt år 2025, är ett tydligt exempel på det. 

Idag har vi brist på platser på vård- och omsorgsboenden, en demografisk utveckling där 
antalet äldre förväntas öka markant och långa ledtider för att bygga nya äldreboendeplatser. 
Jag ser en överhängande risk i att Borås Stad inte kommer hinna bygga nya 
äldreboendeplatser i takt för att möta ett ökande behov av platser. 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till vård- och äldrenämndens ordförande 
Johan Wikander (L):  

1. Hur många nya platser på vård- och omsorgsboende bedömer du att Borås har behov 
av fram till år 2030? 
 

2. Hur många förfrågningar har inkommit under mandatperioden från privata aktörer 
som har visat intresse för att bygga äldreboenden i Borås? 
 

3. Känner du dig trygg i att Borås Stad kommer hinna bygga nya platser i takt för att 
tillgodose det ökande behovet? 
 

4. I och med bristen på platser ser du en risk i att det kommer vara en ihållande 
situation de kommande åren, att svårt sjuka äldre som är i behov av en plats på ett 
vård- och omsorgsboende inte får det? 
 

Niklas Arvidsson (KD) 
Oppositionsråd    

l 
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2022-01-19  Kommunfullmäktige 

 

Brist på äldreboendeplatser 

Antalet invånare i Sverige som är 80 år eller äldre förväntas öka från 520 000 år 2018 till 
900 000 år 2040. Tendenserna i den demografiska utvecklingen återspeglas även i Borås. 
Antalet som är 90 år eller äldre förväntas öka med 55 procent till år 2035. 

Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har de senaste åren varit hög. I höstas 
passerade behovet kapaciteten och ett flertal äldre fick inte något erbjudande om plats på 
ett vård- och omsorgsboende inom de lagstadgade tre månaderna trots att de hade rätt till 
det. Orsaken var att det var fullt på våra vård- och omsorgsboenden.  

Konsekvenserna av bristen på äldreboendeplatser slår i flera led. Korttidsplatser beläggs och 
svårt sjuka äldre får stanna kvar hemma med dygnet-runt insatser. Det ökar belastningen på 
anhöriga och hemtjänstpersonal som får ta hand om svårt sjuka i ordinärt boende. 

Nybyggnation av äldreboenden tar lång tid och kräver framförhållning. Det planerade 
äldreboendet på Kristineberg, med beräknad inflytt år 2025, är ett tydligt exempel på det. 

Idag har vi brist på platser på vård- och omsorgsboenden, en demografisk utveckling där 
antalet äldre förväntas öka markant och långa ledtider för att bygga nya äldreboendeplatser. 
Jag ser en överhängande risk i att Borås Stad inte kommer hinna bygga nya 
äldreboendeplatser i takt för att möta ett ökande behov av platser. 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till vård- och äldrenämndens ordförande 
Johan Wikander (L):  

1. Hur många nya platser på vård- och omsorgsboende bedömer du att Borås har behov 
av fram till år 2030? 
 

2. Hur många förfrågningar har inkommit under mandatperioden från privata aktörer 
som har visat intresse för att bygga äldreboenden i Borås? 
 

3. Känner du dig trygg i att Borås Stad kommer hinna bygga nya platser i takt för att 
tillgodose det ökande behovet? 
 

4. I och med bristen på platser ser du en risk i att det kommer vara en ihållande 
situation de kommande åren, att svårt sjuka äldre som är i behov av en plats på ett 
vård- och omsorgsboende inte får det? 
 

Niklas Arvidsson (KD) 
Oppositionsråd    

l 
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Svar på Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Stadens 
möjlighet att reglera elsparkcyklarna 
En interpellation har ställts till kommunstyrelsens ordförande om vilka åtgärder 
som har utretts för att reglera uthyrningsverksamheten av elsparkcyklar och 
vilka åtgärder Mitt-S är beredda att vidta för att undvika ”elsparkcykelkaoset” 
på stadens gator. I motiveringen till frågorna har angetts att andra kommuner 
har drivit frågor om parkeringsförbud inom vissa zoner i kommunen, 
körförbud på helgnätter, totalförbud mot att framföra elsparkcyklar inom vissa 
delar av kommunen samt, en fråga som tangerar vad Vänsterpartiet i Borås 
tidigare har väckt i Kommunstyrelsen, att det fastställs en taxa för 
markupplåtelser. 

Elsparkcyklar är enligt 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner att betrakta 
som en cykel; 

Cykel 

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är 
ett lekfordon. 

2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn 

a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, 

b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och 

c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt. 

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för 
användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är 

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 

b. inrättat för att föras av den åkande, och 

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller 
villkoren i 3 a-c och som antingen 

a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, 
eller 

b. är självbalanserande 

 
 

Nr 59
Svar på Interpellation av Stefan Lindborg (V) till  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Stadens 
möjlighet att reglera elsparkcyklarna

2022-05-02 Dnr KS 2021-00741 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Själva innehavet av en cykel, till vilken grupp elsparkcyklarna hör, kräver ingen 
registrering i sig. Kommunen har ingen möjlighet att förbjuda privatpersoner 
eller företag att inneha och bruka en eller flera cyklar. Det krävs heller inget 
särskilt tillstånd för att hyra ut en cykel eller flera cyklar, oavsett om 
uthyrningen sker av enskild eller av företag i kommersiellt syfte i större skala. 
Kommunen har således ingen möjlighet att förbjuda enskild eller företag att 
köpa in elsparkcyklar för bruk i kommunen. 

I Trafikförordning (1998:1276) finns bestämmelser för trafik på väg och i 
terräng. I 1 kap 4 § förordningen anges att bestämmelserna om gående gäller 
även den som i gångfart själv för ett eldrivet fordon, utan tramp- eller 
vevanordning, som är att anse som en cykel. Hur hög gångfart är har inte 
uttryckligen angetts i Trafikförordningen men i kommentaren till 8 kap 1 § 
anges att den i vart fall inte överstiger 15 km/tim. Det är således tillåtet att med 
elsparkcykel färdas på gångbana, gågata eller gårdstrafikområde, så länge 
framfarten inte överstiger gångfart. 

När elsparkcyklar färdas med högre hastighet än 15 km/tim, gäller reglerna för 
framförande av cykel. 

I 3 kap 6 § anges: Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte 
fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. 
Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan 
finns. 

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas 
använda körbanan i stället för cykelbanan om  
den cyklande fyllt 15 år, och 

den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när 
det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. 

Elsparkcykel, som framförs snabbare än 15 km/tim, ska således föras på 
körbana men på cykelbana, om sådan finns. I vissa fall tillåts färd på körbana, 
även om cykelbana finns. 

Vad gäller parkering av fordon på gång- och cykelbana finns regler av intresse 
för uppställning av elsparkcyklar i 3 kap 48 § 2 st Trafikförordningen. Där 
anges: 

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller tvåhjuliga mopeder 
klass II inte stannas eller parkeras. 

I 3 kap 49a § 1 st Trafikförordningen finns en generell regel om längsta tillåtna 
parkeringstid på allmänplatsmark inom tättbebyggt område med kommunalt 
huvudmannaskap: 

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av 
allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i 
följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. 

Det är således tillåtet för alla och envar att ställa upp en elsparkcykel eller cykel 
på gång- och cykelväg eller annan allmänplatsmark under 24 timmar. Det går 
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Själva innehavet av en cykel, till vilken grupp elsparkcyklarna hör, kräver ingen 
registrering i sig. Kommunen har ingen möjlighet att förbjuda privatpersoner 
eller företag att inneha och bruka en eller flera cyklar. Det krävs heller inget 
särskilt tillstånd för att hyra ut en cykel eller flera cyklar, oavsett om 
uthyrningen sker av enskild eller av företag i kommersiellt syfte i större skala. 
Kommunen har således ingen möjlighet att förbjuda enskild eller företag att 
köpa in elsparkcyklar för bruk i kommunen. 

I Trafikförordning (1998:1276) finns bestämmelser för trafik på väg och i 
terräng. I 1 kap 4 § förordningen anges att bestämmelserna om gående gäller 
även den som i gångfart själv för ett eldrivet fordon, utan tramp- eller 
vevanordning, som är att anse som en cykel. Hur hög gångfart är har inte 
uttryckligen angetts i Trafikförordningen men i kommentaren till 8 kap 1 § 
anges att den i vart fall inte överstiger 15 km/tim. Det är således tillåtet att med 
elsparkcykel färdas på gångbana, gågata eller gårdstrafikområde, så länge 
framfarten inte överstiger gångfart. 

När elsparkcyklar färdas med högre hastighet än 15 km/tim, gäller reglerna för 
framförande av cykel. 

I 3 kap 6 § anges: Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte 
fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. 
Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan 
finns. 

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas 
använda körbanan i stället för cykelbanan om  
den cyklande fyllt 15 år, och 

den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när 
det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. 

Elsparkcykel, som framförs snabbare än 15 km/tim, ska således föras på 
körbana men på cykelbana, om sådan finns. I vissa fall tillåts färd på körbana, 
även om cykelbana finns. 

Vad gäller parkering av fordon på gång- och cykelbana finns regler av intresse 
för uppställning av elsparkcyklar i 3 kap 48 § 2 st Trafikförordningen. Där 
anges: 

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller tvåhjuliga mopeder 
klass II inte stannas eller parkeras. 

I 3 kap 49a § 1 st Trafikförordningen finns en generell regel om längsta tillåtna 
parkeringstid på allmänplatsmark inom tättbebyggt område med kommunalt 
huvudmannaskap: 

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av 
allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i 
följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. 

Det är således tillåtet för alla och envar att ställa upp en elsparkcykel eller cykel 
på gång- och cykelväg eller annan allmänplatsmark under 24 timmar. Det går 
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visserligen att på vissa platser, genom lokala trafikföreskrifter, begränsa denna 
rätt med hänsyn till trafikförhållandena på dessa platser men sådant undantag 
gäller för både cyklar och elsparkcyklar. Därtill kan man sannolikt inte räkna 
med att Polisen har resurser att övervaka ”felparkerade” cyklar.  

Dock finns det möjligheter för kommunen att flytta fordon i vissa fall enligt lag 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och den tillhörande förordningen 
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Där ges kommunen rätt att flytta 
fordon, bl a cyklar, bl a om den är uppställd på sådant sätt att den försvårar 
snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg eller det finns stor risk för att 
fara uppstår. Beslut om flyttning ska meddelas på vissa angivna sätt och 
fordonen ska tas omhand av kommunen. Ägaren till flyttat fordon får betala 
kommunens kostnader vid hämtning av fordonet. Hittills har 27 elsparkcyklar 
flyttats med stöd av lagen och förordningen för att de hindrade förestående 
snöröjning i december 2021. 

I 6 kap Trafikförordningen finns särskilda regler för hur cykel ska framföras. 

Flertalet av reglerna i Trafikförordningen är straffsanktionerade i dess 14 kap. 
Det innebär således att kontrollen av efterlevnaden av dessa regler sköts av 
Polisen och inte av kommunen. 

Frågor har även väckts, i så väl nuvarande interpellation som tidigare i debatten, 
om möjligheten att i de lokala ordningsföreskrifterna ta in regler om förbud 
mot att framförande av elsparkcyklar inom vissa delar av kommunen, att 
begränsa hastigheten utöver vad som gäller enligt lagstiftningen, att begränsa 
möjligheten att återlämna elsparkcyklarna till vissa specifika platser, att införa 
parkeringsförbud på vissa platser samt att införa körförbud på helgnätter. 

Möjligheterna att förbjuda framförande av elsparkcyklar i gångfart på allmänna 
platser avsedda för gångtrafik, bedöms vara obefintliga, eftersom 
bestämmelserna om gående gäller enligt Trafikförordningen. Hela syftet med 
allmän platsmark är ju att bereda allmänheten tillträde och att förbjuda gående 
på sådana områden torde inte vara lagligt. 

Det kan inte heller i lokala ordningsföreskrifter ges generella inskränkningar, 
utöver de som finns i ordningslagen, varför en generell hastighetsbegränsning, 
utöver de som finns i trafiklagstiftningen, knappast är lagenlig. 

Det är mycket svårt att se hur det ens praktiskt skulle kunna regleras att 
elsparkcyklar från vissa specifika företag eller möjligen från alla 
uthyrningsföretag endast skulle få ställas upp på vissa angivna ställen efter 
nyttjande, när cyklar, till vilken grupp fordon elsparkcyklar räknas, kan ställas 
upp i enlighet med de regler som finns i trafiklagstiftningen. Därtill förtjänar det 
påpekas att det finns privatägda elsparkcyklar. 

I den mån man kan reglera förbud mot parkering av cyklar, utöver de som 
redan framgår av trafiklagstiftningen, gäller givetvis sådant förbud också för 
parkering av elsparkcyklar. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1634

Borås Stad 
Datum 
2022-04-20 

 Sida 
4(4) 

 

 

Det finns, på samma sätt som gäller för möjligheten att generellt begränsa 
hastigheten för elsparkcyklar, ingen laglig möjlighet att generellt förbjuda 
nyttjande av elsparkcyklar vissa tider på dygnet. 

Det finns kommuner som i vart fall har övervägt att, dels införa en årlig taxa 
per elsparkcykel, dels förbjuda nyttjande av dylika elsparkcyklar inom vissa 
områden. Stockholm hade åtminstone ett tjänstemannaförslag till 
Trafiknämnden framme, som var tänkt att börja gälla vid årsskiftet men något 
sådant slutligt beslut finns ännu inte. I ärendet fanns det rättsutredningar från 
Delphi advokatbyrå och uttalanden från professorn i offentlig rätt i Uppsala, 
Olle Lundin, i anledning av advokatutredningen. Varken utredningen eller Olle 
Lundins uttalande ger något stöd för lokala inskränkningar av 
uthyrningsföretagens rätt att hyra ut elsparkcyklar eller för att ta ut en 
upplåtelseavgift per elsparkcykel och år. 

Däremot finns det lagligt stöd för att ta ut en avgift enligt den av fullmäktige 
antagna taxan för sådana platser där uthyrarna regelmässigt ställer upp 
elsparkcyklarna för förhyrning. Sådana upplåtelser till uthyrningsföretagen finns 
redan i Borås och företagen betalar ersättning enligt taxan för dessa.  

Eftersom det inte bedöms finnas några lagliga möjligheter till begränsningar av 
återlämningsställen, hastighetsbegränsningar eller andra möjligheter att kräva 
framförande av elsparkcyklar på visst sätt, har Tekniska förvaltningen träffat 
frivilliga överenskommelser med uthyrningsföretagen där dessa går med på 
begränsningar av hastigheten på vissa särskilt känsliga ställen i kommunen och 
att återlämnande av elsparkcyklar efter förhyrning inte kan göras på vissa andra 
platser. Sådana begränsningars genomförande säkerställs genom tekniska 
åtgärder hos företagen. Vidare innefattar överenskommelserna vissa andra 
frivilliga begräsningar, såsom minimiålder på hyrestagarna, att elsparkcyklarna 
utrustas på visst sätt och att företagen åtar sig att hämta elsparkcyklar som 
lämnats på olämpliga ställen eller på olämpligt sätt. Syftet med 
överenskommelserna är att så långt möjligt försöka åstadkomma en god 
trafikmiljö. 

Flera aktörer, bl a SKR, har offentligt framfört behov av ny lagstiftning på 
området men i avvaktan på sådan har Tekniska förvaltningen agerat genom 
dialog med uthyrningsaktörerna, för att göra det bästa av situationen. 

 

Ulf Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Det finns, på samma sätt som gäller för möjligheten att generellt begränsa 
hastigheten för elsparkcyklar, ingen laglig möjlighet att generellt förbjuda 
nyttjande av elsparkcyklar vissa tider på dygnet. 

Det finns kommuner som i vart fall har övervägt att, dels införa en årlig taxa 
per elsparkcykel, dels förbjuda nyttjande av dylika elsparkcyklar inom vissa 
områden. Stockholm hade åtminstone ett tjänstemannaförslag till 
Trafiknämnden framme, som var tänkt att börja gälla vid årsskiftet men något 
sådant slutligt beslut finns ännu inte. I ärendet fanns det rättsutredningar från 
Delphi advokatbyrå och uttalanden från professorn i offentlig rätt i Uppsala, 
Olle Lundin, i anledning av advokatutredningen. Varken utredningen eller Olle 
Lundins uttalande ger något stöd för lokala inskränkningar av 
uthyrningsföretagens rätt att hyra ut elsparkcyklar eller för att ta ut en 
upplåtelseavgift per elsparkcykel och år. 

Däremot finns det lagligt stöd för att ta ut en avgift enligt den av fullmäktige 
antagna taxan för sådana platser där uthyrarna regelmässigt ställer upp 
elsparkcyklarna för förhyrning. Sådana upplåtelser till uthyrningsföretagen finns 
redan i Borås och företagen betalar ersättning enligt taxan för dessa.  

Eftersom det inte bedöms finnas några lagliga möjligheter till begränsningar av 
återlämningsställen, hastighetsbegränsningar eller andra möjligheter att kräva 
framförande av elsparkcyklar på visst sätt, har Tekniska förvaltningen träffat 
frivilliga överenskommelser med uthyrningsföretagen där dessa går med på 
begränsningar av hastigheten på vissa särskilt känsliga ställen i kommunen och 
att återlämnande av elsparkcyklar efter förhyrning inte kan göras på vissa andra 
platser. Sådana begränsningars genomförande säkerställs genom tekniska 
åtgärder hos företagen. Vidare innefattar överenskommelserna vissa andra 
frivilliga begräsningar, såsom minimiålder på hyrestagarna, att elsparkcyklarna 
utrustas på visst sätt och att företagen åtar sig att hämta elsparkcyklar som 
lämnats på olämpliga ställen eller på olämpligt sätt. Syftet med 
överenskommelserna är att så långt möjligt försöka åstadkomma en god 
trafikmiljö. 

Flera aktörer, bl a SKR, har offentligt framfört behov av ny lagstiftning på 
området men i avvaktan på sådan har Tekniska förvaltningen agerat genom 
dialog med uthyrningsaktörerna, för att göra det bästa av situationen. 

 

Ulf Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-23, interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S):  

Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna 

Uthyrningsverksamhet av elsparkcyklar har under året förändrat stads- och gatubilden i Borås. Den 
som rör sig i stadens centrala delar behöver förhålla sig till elsparkcyklar som kommer farande i hög 
hastighet och sådana som är felaktigt parkerade och blockerar såväl trottoarer som cykelbanor. 
Elsparkcyklarna och missbruket av dessa riskerar att försvåra tillgängligheten till det offentliga 
rummet för boråsare med olika typer av funktionsnedsättningar. Många av oss har säkert med egna 
ögon sett hur barn framför elsparkcyklar i farliga trafikmiljöer, att det är ytterst få av de som framför 
detta fordon som bär hjälm och att det inte är ovanligt att det är mer än en person på varje 
elsparkcykel. Risken för allvarliga trafikolyckor med ödesdigra konsekvenser är överhängande. 

Vi har vid upprepade tillfällen kunnat ta del av uttalanden från företrädare för Mitt-S där man lyfter 
fram att kommunens möjlighet att reglera denna nya företeelse är ytterst begränsad. Samtidigt hör 
vi att man i andra kommuner vidtar åtgärder för att skapa ordning och reda i elsparkcykelkaoset. Till 
exempel väckte Socialdemokraterna i Göteborg krav på parkeringsförbud i vissa zoner, körförbud på 
helgnätter och förbud mot att framföra elsparkcyklar i vissa delar av staden. Ett av förslagen 
tangerade den fråga som Vänsterpartiet har väckt i kommunstyrelsen i Borås om en taxa för 
markupplåtelse. Om förslagen inte hjälper hotar S i Göteborg med ett totalförbud. 

Vad kommuner kan och inte kan göra för att reglera denna marknad verkar minst sagt förvirrat. Med 
anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

1. Vilka åtgärder för att reglera uthyrningsverksamheten av elsparkcyklar har staden utrett? 
 

2. Vilka åtgärder är Ulf Olsson och övriga Mitt-S beredd att vidta för att undvika 
elsparkcykelkaoset på stadens gator? 
 

Stefan Lindborg (V) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads regler för visselblåsarfunktionen revideras och anpassas till den nya 
visselblåsarlag (lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) som trädde ikraft den 17 december 2021.            

Sammanfattning  
 Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och 
förtroendevalda skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av 
personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna togs 
emot och hanterades på ett korrekt sätt.  

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning i kraft som bland annat 
innebär ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats och ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare 
ska ha interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning. 

Borås Stad har en visselblåsarfunktion på plats sedan tidigare som i stora delar 
uppfyller de krav som ställs i den nya visselblåsarlagen. De förändringar Borås 
Stad behöver göra är att revidera reglerna för visselblåsarfunktionen, uppdatera 
rutiner för bl.a. återkoppling till den som rapporterat samt uppdatera/utöka 
information på boras.se och intranätet. 

Kraven enligt nya lagen ska vara på plats senast den 17 juli 2022.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och 
förtroendevalda skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av 
personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna togs 
emot och hanterades på ett korrekt sätt.  

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning (Lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft. Genom denna lag, 
visselblåsarlagen, införs EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och ersätter den 
lag som funnits sedan tidigare i Sverige, lagen (2016:749) om särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.  

Visselblåsarlagen innebär bland annat   

Nr 60
Regler för visselblåsarfunktionen
2022-04-25 Dnr KS 2022-00197 1.2.3.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 Kommunfullmäktige 

 

Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads regler för visselblåsarfunktionen revideras och anpassas till den nya 
visselblåsarlag (lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) som trädde ikraft den 17 december 2021.            

Sammanfattning  
 Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och 
förtroendevalda skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av 
personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna togs 
emot och hanterades på ett korrekt sätt.  

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning i kraft som bland annat 
innebär ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats och ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare 
ska ha interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning. 

Borås Stad har en visselblåsarfunktion på plats sedan tidigare som i stora delar 
uppfyller de krav som ställs i den nya visselblåsarlagen. De förändringar Borås 
Stad behöver göra är att revidera reglerna för visselblåsarfunktionen, uppdatera 
rutiner för bl.a. återkoppling till den som rapporterat samt uppdatera/utöka 
information på boras.se och intranätet. 

Kraven enligt nya lagen ska vara på plats senast den 17 juli 2022.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och 
förtroendevalda skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av 
personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna togs 
emot och hanterades på ett korrekt sätt.  

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning (Lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft. Genom denna lag, 
visselblåsarlagen, införs EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och ersätter den 
lag som funnits sedan tidigare i Sverige, lagen (2016:749) om särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.  

Visselblåsarlagen innebär bland annat   
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 ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats, men även för den som pekas ut i ett ärende. 

 att en bredare krets personer kommer omfattas av skyddet 
 ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare ska ha 

interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning samt att 
detta ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska 
vara oberoende och självständiga 

 att rapportering kan göras om missförhållanden  
o där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram  
o som strider mot EU-regler inom tillämpningsområdet för EU:s 

visselblåsardirektiv  
 att vissa myndigheter utsedda av regeringen ska inrätta 

visselblåsarfunktioner för att kunna ta emot och utreda ärenden inom 
sina respektive ansvarsområden. En visselblåsare kan välja om den vill 
rapportera till kommunen (intern rapporteringskanal) eller till en 
myndighet (extern rapporteringskanal) 

Lagen inskränker inte det skydd som finns i andra delar av svensk rätt, till 
exempel yttrandefrihet och meddelarfrihet i grundlagarna och kravet på saklig 
grund enligt anställningsskyddslagen. Sådant skydd gäller parallellt med 
visselblåsarlagen. 

Borås Stad har en visselblåsarfunktion på plats sedan tidigare som i stora delar 
uppfyller de krav som ställs i den nya visselblåsarlagen. Funktionen har de 
kanaler för rapportering som krävs, dvs. via webbformulär, mail, brev, telefon 
eller besök. Visselblåsarfunktionen hanteras av en begränsad krets medarbetare 
på CKS som tar emot, utreder och återkopplar inkomna rapporteringar.  

De förändringar Borås Stad behöver göra är att revidera reglerna för 
visselblåsarfunktionen, uppdatera rutiner för bl.a. återkoppling till den som 
rapporterat samt uppdatera/utöka information på boras.se och intranätet. 

Kraven enligt nya lagen ska vara på plats senast den 17 juli 2022.   

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Regler visselblåsarfunktionen   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 
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2 Borås Stad  |   Regler visselblåsarfunktionen

Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-xx-xx
För revideringen ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dnr: 2022-00197
Gäller för alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag 
Gäller till och med: 2026



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1640
Borås Stad  |  Regler visselblåsarfunktionen            3

Visselblåsarfunktionen
Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden på sin arbetsplats utan att hindras 
eller försöka hindras från att göra det. Det är viktigt för den enskilde, men det är också 
en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Genom en visselblåsarfunktion får man tydliga 
rapporteringsvägar och det blir lättare och tryggare att slå larm om missförhållanden. 

Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och förtroendevalda 
skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning 
och känna sig trygga med att anmälningarna togs emot och hanterades på ett korrekt sätt. 

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning (Visselblåsarlagen 2021:890) i kraft som 
bland annat innebär ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats och ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare ska ha interna 
rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning. 

Genom visselblåsarlagen införs EU:s visselblåsardirektiv1 i svensk rätt och ersätter den lag 
som funnits sedan tidigare i Sverige, lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lagen inskränker inte det skydd som finns i andra delar av svensk rätt, till exempel yttrandefrihet 
och meddelarfrihet i grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. 
Sådant skydd gäller parallellt med visselblåsarlagen. 

När det gäller behandling av personuppgifter i ett uppföljningsärende kompletterar visselblåsarlagen 
de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 – GDPR). 

När kan visselblåsarfunktionen användas? 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla missförhållanden i verksamheten till sin närmaste 
chef. Det kan dock finnas tillfällen när detta inte är möjligt, till exempel om missförhållandena 
rör den egna chefen eller om man inte vågar rapportera på grund av rädsla för att utsättas för 
repressalier. I dessa fall kan visselblåsarfunktionen användas.

I linje med visselblåsarlagen kan Borås Stads visselblåsarfunktion användas för rapportering 
i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden 

• där det finns ett allmänintresse av att missförhållanden kommer fram 

• som strider mot EU-regler inom tillämpningsområdet för EU:s visselblåsardirektiv, 
exempelvis bestämmelser om offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, 
folkhälsa och skydd av privatlivet och personuppgifter. 

När ska visselblåsarfunktionen inte användas
Skyddet i visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter 
eller information som rör nationell säkerhet.

Kravet på allmänintresse innebär att visselblåsarfunktionen normalt inte hanterar rapportering 
som endast rör egna arbets- eller anställningsförhållanden. 

Rapportering om arbetsmiljö och/eller arbetsrätt överlämnas normalt till Stadsledningskansliets 
avdelning Personal och förhandling.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 

unionsrätten
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Visselblåsarfunktionen
Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden på sin arbetsplats utan att hindras 
eller försöka hindras från att göra det. Det är viktigt för den enskilde, men det är också 
en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Genom en visselblåsarfunktion får man tydliga 
rapporteringsvägar och det blir lättare och tryggare att slå larm om missförhållanden. 

Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och förtroendevalda 
skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning 
och känna sig trygga med att anmälningarna togs emot och hanterades på ett korrekt sätt. 

I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning (Visselblåsarlagen 2021:890) i kraft som 
bland annat innebär ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats och ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare ska ha interna 
rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning. 

Genom visselblåsarlagen införs EU:s visselblåsardirektiv1 i svensk rätt och ersätter den lag 
som funnits sedan tidigare i Sverige, lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lagen inskränker inte det skydd som finns i andra delar av svensk rätt, till exempel yttrandefrihet 
och meddelarfrihet i grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. 
Sådant skydd gäller parallellt med visselblåsarlagen. 

När det gäller behandling av personuppgifter i ett uppföljningsärende kompletterar visselblåsarlagen 
de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 – GDPR). 

När kan visselblåsarfunktionen användas? 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla missförhållanden i verksamheten till sin närmaste 
chef. Det kan dock finnas tillfällen när detta inte är möjligt, till exempel om missförhållandena 
rör den egna chefen eller om man inte vågar rapportera på grund av rädsla för att utsättas för 
repressalier. I dessa fall kan visselblåsarfunktionen användas.

I linje med visselblåsarlagen kan Borås Stads visselblåsarfunktion användas för rapportering 
i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden 

• där det finns ett allmänintresse av att missförhållanden kommer fram 

• som strider mot EU-regler inom tillämpningsområdet för EU:s visselblåsardirektiv, 
exempelvis bestämmelser om offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, 
folkhälsa och skydd av privatlivet och personuppgifter. 

När ska visselblåsarfunktionen inte användas
Skyddet i visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter 
eller information som rör nationell säkerhet.

Kravet på allmänintresse innebär att visselblåsarfunktionen normalt inte hanterar rapportering 
som endast rör egna arbets- eller anställningsförhållanden. 

Rapportering om arbetsmiljö och/eller arbetsrätt överlämnas normalt till Stadsledningskansliets 
avdelning Personal och förhandling.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 

unionsrätten
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Rapportering om arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut en förtroendevald ska, utan 
åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti den 
förtroendevalde tillhör. Om en förtroendevald har en arbetsledande funktion för en tjänsteperson 
anställd av Borås Stad och rapporteringen avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska, utan 
åtgärd från visselblåsarfunktionen och efter beslut av stadsdirektören, ärendet överlämnas till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling för vidare åtgärd.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen är till för att anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess 
bolag ska kunna rapportera om missförhållanden på sin arbetsplats, men även för övriga 
personer som enligt visselblåsarlagen kan rapportera om missförhållanden.

De grupper som är skyddade vid rapportering av missförhållanden och ska ha tillgång till 
visselblåsarfunktionen är 

• arbetstagare

• den som utför volontärarbete eller praktik

• inhyrda arbetstagare

• egenföretagare som utför uppdrag

• personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Utöver dessa grupper är arbetssökande, den som söker volontärarbete eller praktik och före 
detta anställda skyddade vid rapportering av missförhållanden.

Skyddet gäller inte för personer som rapporterar i egenskap av exempelvis elever, patienter 
eller medborgare i allmänhet.

Skyddet gäller även efter personen har lämnat verksamheten.

Skyddet för den som rapporterar
För att omfattas av skyddet i visselblåsarlagen krävs att den information som lämnas rör 
missförhållanden i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan 
komma att bli verksam i, eller verksamhet som personen är eller har varit i kontakt med 
genom sitt arbete. Dessutom ska den rapporterande personen haft skälig anledning att tro 
att informationen om missförhållandena var sann.

Skyddet i visselblåsarlagen utgörs av två delar. Dels i form av ansvarsfrihet för rapporterande 
person och dels i form av förbud mot hindrande åtgärder och repressalier.

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha lämnat information som omfattas av 
tystnadsplikt, under förutsättning att personen hade rimliga skäl att tro att rapporteringen var 
nödvändig för att avslöja missförhållandet. Denna ansvarsfrihet gäller dock inte för information som 
är undantagen från meddelarfrihet och offentliggörande enligt offentlighets- och sekretesslagen, 
till exempel information som kan sätta rikets säkerhet i fara. Ansvarsfriheten medför inte 
heller rätt att lämna ut handlingar.

Motsvarande bestämmelser gäller inhämtande av information, dock gäller ansvarsfrihet inte 
om den rapporterande personen genom inhämtandet gjort sig skyldig till brott.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av 
rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Detta skydd gäller även för den 
som bistår den rapporterande personen, exempelvis en förtroendevald eller ett skyddsombud. 
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Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, exempelvis en 
anhörig eller kollega.

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund av att en person 
har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada eller men för personen. Detta kan 
omfatta många olika saker som är negativa för personen, till exempel uppsägning, utebliven 
befordran eller ändrade arbetsuppgifter.

Hur rapporterar man om missförhållanden? 
Rapportering om missförhållanden i Borås Stads verksamheter kan göras till kommunens 
visselblåsarfunktion (intern rapporteringskanal) eller till myndigheter utsedda av regeringen 
att ta emot rapportering inom sina respektive ansvarsområden (extern rapporteringskanal). Om 
man väljer en intern eller extern rapporteringskanal är valfritt, men missförhållanden som 
rör Borås Stads verksamheter kan alltid skickas till kommunens egen visselblåsarfunktion.  

Borås Stads visselblåsarfunktion finns på plats sedan tidigare. De myndigheter som ska kunna 
ta emot rapporteringar ska senast den 17 juli 2022 ha upprättat rapporteringskanaler och 
rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla det som rapporteras. Vilka dessa myndigheter 
är och deras ansvarsområden framgår av en bilaga till förordning (2021:949) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden. 

För Borås Stads visselblåsarfunktion ansvarar avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) på Stadsledningskansliet. Här finns en särskilt avgränsad utredningsfunktion som tar 
emot och hanterar alla inrapporteringar. 

Rapportering till visselblåsarfunktionen kan göras genom

• webb-formulär på Borås Stads intranät och boras.se 

• e-post, visselblas@boras.se

• brev till Borås Stad märkt: Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet, 501 80 Borås

• särskilt telefonnummer, 033-35 70 85 och 

• om det begärs finns möjlighet till ett fysiskt möte.

Efter att en rapportering tagits emot och registrerats inleds ett uppföljningsärende med det 
huvudsakliga syftet att bedöma riktigheten i de påståenden som förts fram. Ärendet kan 
exempelvis resultera i en polisanmälan, att det läggs ned eller att uppgifter om de utredda 
påståendena överlämnas till annan enhet för fortsatta åtgärder.  

Den rapporterande personen ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar 
från mottagandet av rapporten, under förutsättning att den rapporterande personen går att 
identifiera och att denne inte avsagt sig bekräftelse. Under samma förutsättningar ska den 
rapporterande personen inom högst tre månader få återkoppling om åtgärder som vidtagits 
på grund av rapporteringen.

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen blir handlingen offentlig. 

I och med nya visselblåsarlagen har ändringar gjorts i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL, som innebär ett starkare skydd både för den som rapporterar och andra 
enskilda personer i ärendet.
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Skyddet gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, exempelvis en 
anhörig eller kollega.

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund av att en person 
har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada eller men för personen. Detta kan 
omfatta många olika saker som är negativa för personen, till exempel uppsägning, utebliven 
befordran eller ändrade arbetsuppgifter.

Hur rapporterar man om missförhållanden? 
Rapportering om missförhållanden i Borås Stads verksamheter kan göras till kommunens 
visselblåsarfunktion (intern rapporteringskanal) eller till myndigheter utsedda av regeringen 
att ta emot rapportering inom sina respektive ansvarsområden (extern rapporteringskanal). Om 
man väljer en intern eller extern rapporteringskanal är valfritt, men missförhållanden som 
rör Borås Stads verksamheter kan alltid skickas till kommunens egen visselblåsarfunktion.  

Borås Stads visselblåsarfunktion finns på plats sedan tidigare. De myndigheter som ska kunna 
ta emot rapporteringar ska senast den 17 juli 2022 ha upprättat rapporteringskanaler och 
rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla det som rapporteras. Vilka dessa myndigheter 
är och deras ansvarsområden framgår av en bilaga till förordning (2021:949) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden. 

För Borås Stads visselblåsarfunktion ansvarar avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) på Stadsledningskansliet. Här finns en särskilt avgränsad utredningsfunktion som tar 
emot och hanterar alla inrapporteringar. 

Rapportering till visselblåsarfunktionen kan göras genom

• webb-formulär på Borås Stads intranät och boras.se 

• e-post, visselblas@boras.se

• brev till Borås Stad märkt: Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet, 501 80 Borås

• särskilt telefonnummer, 033-35 70 85 och 

• om det begärs finns möjlighet till ett fysiskt möte.

Efter att en rapportering tagits emot och registrerats inleds ett uppföljningsärende med det 
huvudsakliga syftet att bedöma riktigheten i de påståenden som förts fram. Ärendet kan 
exempelvis resultera i en polisanmälan, att det läggs ned eller att uppgifter om de utredda 
påståendena överlämnas till annan enhet för fortsatta åtgärder.  

Den rapporterande personen ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar 
från mottagandet av rapporten, under förutsättning att den rapporterande personen går att 
identifiera och att denne inte avsagt sig bekräftelse. Under samma förutsättningar ska den 
rapporterande personen inom högst tre månader få återkoppling om åtgärder som vidtagits 
på grund av rapporteringen.

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen blir handlingen offentlig. 

I och med nya visselblåsarlagen har ändringar gjorts i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL, som innebär ett starkare skydd både för den som rapporterar och andra 
enskilda personer i ärendet.

Enligt OSL gäller sekretess för ärenden om uppföljning och åtgärder med anledning av rapporter 
som kommit till kommunen i en intern rapporteringskanal.

1. för uppgift genom vilken den rapporterande personen kan identifieras 

2. för uppgift genom vilken en annan enskild kan identifieras, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men

Sekretess för uppgift som avses i punkt 2 gäller också om det kan antas att syftet med uppföljningen 
eller åtgärderna motverkas om uppgiften röjs.

Motsvarande bestämmelse finns för extern rapporteringskanal.

Sekretess gäller också hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider avsevärd skada 
eller betydande men om uppgiften röjs.

Ovanstående innebär att en skadebedömning görs i det enskilda fallet och Borås Stad kan 
inte garantera att en uppgiftslämnare förblir anonym i alla lägen.

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.
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Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00438 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 
(Fjällgatan) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).      

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) ) till 
förmån för sitt yrkande.       

Sammanfattning  
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. 

Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet som 
samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. 

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen anpassas till 
terrängen och utformas med varsamhet till det befintliga naturområdet. Vilket 
innebär att byggnaden ska följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång 
som möjligt.     

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).  

       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av 
Byttorp 3:1 för bostadsändamål. 

Nr 61
Antagande av detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 
(Fjällgatan)

2021-04-25 Dnr KS 2017-00438 214

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked. 

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med 
hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. Eftersom terrängen i området är kuperat ska 
bottenvåningen anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska följa terrängen för att 
skapa en så naturlig övergång som möjligt.           

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd (§ PL 2019-002337). 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
granskning (§PL 2020-000139). Granskningen pågick under tiden den 1 maj - 
31 maj 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att anta 
detaljplanen (§ 398). Antagandebeslutet överklagades och därefter upphävdes 
antagandebeslutet av Mark- och miljödomstolen (MMD) på grund av 
formaliafel. MMD bedömde att planen inte var förenlig med gällande 
översiktsplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 19 januari 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen 
på granskning nummer två. Granskningen pågick under tiden den 26 januari – 
18 februari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 mars 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
detaljplanen och lämnar den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter 
godkännandet har utlåtandet uppdaterats med en mindre redaktionell ändring.  

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).  

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 2022-03-29 
2. Planbeskrivning, 2022-03-25 
3. Utlåtande, 2022-03-25 
4. §84 SBN Godkännandebeslut, 2022-03-25 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked. 

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med 
hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. Eftersom terrängen i området är kuperat ska 
bottenvåningen anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska följa terrängen för att 
skapa en så naturlig övergång som möjligt.           

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd (§ PL 2019-002337). 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
granskning (§PL 2020-000139). Granskningen pågick under tiden den 1 maj - 
31 maj 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att anta 
detaljplanen (§ 398). Antagandebeslutet överklagades och därefter upphävdes 
antagandebeslutet av Mark- och miljödomstolen (MMD) på grund av 
formaliafel. MMD bedömde att planen inte var förenlig med gällande 
översiktsplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 19 januari 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen 
på granskning nummer två. Granskningen pågick under tiden den 26 januari – 
18 februari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 mars 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
detaljplanen och lämnar den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter 
godkännandet har utlåtandet uppdaterats med en mindre redaktionell ändring.  

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).  

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 2022-03-29 
2. Planbeskrivning, 2022-03-25 
3. Utlåtande, 2022-03-25 
4. §84 SBN Godkännandebeslut, 2022-03-25 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00438 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 
(Fjällgatan) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att tillstyrka detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan), under förutsättning att synpunkterna 
beaktas. 

Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtydligas i avseende hur 
bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. Vidare anser 
Kommunstyrelsen att förslaget omfattar fastigheter med för stora volymer, 
beaktat dess placering och kringliggande bebyggelse.  

Sammanfattning  
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. 

Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet som 
samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. 

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen anpassas till 
terrängen och utformas med varsamhet till det befintliga naturområdet. Vilket 
innebär att byggnaden ska följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång 
som möjligt.     

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).  

       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av 
Byttorp 3:1 för bostadsändamål. 
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E-post 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00438 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 
(Fjällgatan) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att tillstyrka detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan), under förutsättning att synpunkterna 
beaktas. 

Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtydligas i avseende hur 
bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. Vidare anser 
Kommunstyrelsen att förslaget omfattar fastigheter med för stora volymer, 
beaktat dess placering och kringliggande bebyggelse.  

Sammanfattning  
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. 

Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet som 
samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. 

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen anpassas till 
terrängen och utformas med varsamhet till det befintliga naturområdet. Vilket 
innebär att byggnaden ska följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång 
som möjligt.     

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).  

       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av 
Byttorp 3:1 för bostadsändamål. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked. 

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med 
hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. Eftersom terrängen i området är kuperat ska 
bottenvåningen anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska följa terrängen för att 
skapa en så naturlig övergång som möjligt.           

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd (§ PL 2019-002337). 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
granskning (§PL 2020-000139). Granskningen pågick under tiden den 1 maj - 
31 maj 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att anta 
detaljplanen (§ 398). Antagandebeslutet överklagades och därefter upphävdes 
antagandebeslutet av Mark- och miljödomstolen (MMD) på grund av 
formaliafel. MMD bedömde att planen inte var förenlig med gällande 
översiktsplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 19 januari 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen 
på granskning nummer två. Granskningen pågick under tiden den 26 januari – 
18 februari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 mars 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
detaljplanen och lämnar den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter 
godkännandet har utlåtandet uppdaterats med en mindre redaktionell ändring.  

Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtydligas i avseende hur 
bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. Vidare anser 
Kommunstyrelsen att förslaget omfattar fastigheter med för stora volymer, 
beaktat dess placering och kringliggande bebyggelse. Kommunstyrelsen 
tillstyrker planförslaget under förutsättning att synpunkterna beaktas. 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att tillstyrka detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan), under förutsättning att synpunkterna 
beaktas. 
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Beslutsunderlag 
1. Plankarta 2022-03-29 
2. Planbeskrivning, 2022-03-25 
3. Utlåtande, 2022-03-25 
4. §84 SBN Godkännandebeslut, 2022-03-25 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD)  
Kommunalråd    Ledamot, kommunstyrelsen 
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NATUR
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e135

4

f2f1

+211

f3f2

30

+213

f1

b1

+183

a2

+181

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 20xx-xx-xx

Upprättad 20xx-xx-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
PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Byttorp

Byttorp 3:1   
(Fjällgatan)

Upprättad 2020-11-04 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Zilka Cosic
Planarkitekt

Samråd
2019-10-11 DEL.

Granskning 

2020-04-23 SBN

2020-11-19
SBN

Godkännande

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 och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

AvfallsanläggningE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1000 Största byggnadsarea inom egenskapsgräns.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan Utöver totalhöjden får
staket uppföras.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

30 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska utföras med minst tre olika höjder.,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

f2 Eventuell inglasning av balkonger ska ske enhetligt.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad ska i huvudsak utföras i tegel.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Parkeringsgarage med körbart bjälklag.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Parkeringsgaraget ska utformas så att spridning av släckvatten förhindras.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas för markparkering.,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2 Plantering av växlighet ska finnas på en yta motsvarande minst 40
% av ytan för egenskapsområdet.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från dagen planen fått laga kraft.,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de placeras i takets plan.,  4 kap. 15 § 1 st
1 p.

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt för anläggning av ledningar.,  4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt för kvartersmark.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planavgift debiteras vid bygglov

Godkännande

 BN  2017-634
Skala: 

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500

Antagande 

Granskning 2 
SBN

2022-01-19

SBN
2022-03-17
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§ 84 

Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) 

Ärendenummer: BN 2017-634 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämnar den till 
Kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 158 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut  § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande 
om positivt planbesked. 

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd (§ PL 2019-002337). Samrådet 
pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på granskning 
(§PL 2020-000139). Granskningen pågick under tiden den 1 maj - 31 maj 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen (§ 398). 
Antagandebeslutet överklagades och därefter upphävdes antagandebeslutet av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) på grund av formaliafel. MMD bedömde att planen inte var 
förenlig med gällande översiktsplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Den 19 januari 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
granskning nummer två. Granskningen pågick under tiden den 26 januari – 18 februari 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Utlåtande 2022-02-28 Utlåtande 
Plankarta 2020-11-04 Plankarta 
Planbeskrivning 2022-02-28 Planbeskrivning  
Tjänsteskrivelse 2022-03-17  
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§ 84 

Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) 

Ärendenummer: BN 2017-634 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämnar den till 
Kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut § 158 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut  § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande 
om positivt planbesked. 

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd (§ PL 2019-002337). Samrådet 
pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på granskning 
(§PL 2020-000139). Granskningen pågick under tiden den 1 maj - 31 maj 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen (§ 398). 
Antagandebeslutet överklagades och därefter upphävdes antagandebeslutet av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) på grund av formaliafel. MMD bedömde att planen inte var 
förenlig med gällande översiktsplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Den 19 januari 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på 
granskning nummer två. Granskningen pågick under tiden den 26 januari – 18 februari 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Utlåtande 2022-02-28 Utlåtande 
Plankarta 2020-11-04 Plankarta 
Planbeskrivning 2022-02-28 Planbeskrivning  
Tjänsteskrivelse 2022-03-17  

Beslutsdatum  Sida 16 (77) 
2022-03-17 

  

Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Sverigedemokraterna yrkar att avslå detaljplanen.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 

 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1654

Detaljplan för Byttorp,

Byttorp 3:1, (Fjällgatan)

BN 2017-634Dp Godkännande
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BN 2017-634Dp Godkännande

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet som samspelar med området.

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet som samspelar med området.

Planområde
Området ligger i västra delen av Byttorp, söder om Byttorps-
sjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Planområdets 
storlek är ca 1,8 hektar (10.800 m2). Marken i området i 
dagsläget ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan över stadsdelen Övre Byttorp från 
1947. Den anger att marken får användas som allmänplats-
mark avsedd till park eller plantering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt 
planbesked.

Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och bygglovschefen 
via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut 
planen på samråd (§Pl 2019-002337). Samrådet pågick under 
tiden den 11 oktober - 10 november 2019. Inkomna synpunk-
ter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att 
sända ut planen på granskning (§Pl 2020-000139). Gransk-
ningen pågick under tiden den 1 maj - 31 maj 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 
att anta detaljplanen (§398). Antagandebeslutet överklagades 
och därefter upphävdes antagandebeslutet av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) på grund av formaliafel. MMD 
bedömde att planen inte var förenlig med gällande över-
siktplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Av denna anledning skickades planen ut på granskning 
nummer 2 från 26 januari - 18 februari 2022. Inkommna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger i en 
mycket kuperad terräng. Norr om planområdet sträcker sig 
den vackra grönskan medan söderut omringas det av byggna-
der från 1950-talet i form av lamellhus och punkthus. Husen 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad, upprättad den 28 februari 2022.

Översiktskara med inritat planområde.

Planområdesgräns
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är i 4-5 våningar med undantag av ett hus i 9 våningar, som 
ligger väster om planområdet. Med sin placering i direkt 
anslutning till korsningen Fjällgatan - Vindelgatan - Hälle-
gatan har de tillkommande husen ett mycket exponerat läge 
från söder. Däremot är området mer dolt från norr på grund 
av en tätare vegetation i form av uppvuxna träd. Dessa träd 
är viktiga att ha kvar för att kunna bevara den befintliga 
entrén till frilufts- och rekreationsområdet som omger 
Byttorpssjön. 

Historik och kulturmiljöer
De kulturhistoriska värdena i området finns främst i områ-
dets struktur där punkthus är placerade på kuperad terräng 
och lamellhusen är placerade på planmark.  
 
Det typiska fasadmaterialet för området är tegel men det 
förekommer en variation av fasad i plåtskivor och puts.  
Själva planområdet har aldrig varit bebyggt utan har genom 
sin tid använts som naturmark.  

Vy mot Fjällgatan väster om planområdet.

Vy mot Vindelgatan från den befintliga korsningen.
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Vy på planområdet från Vindelgatan utan.

Vy på planområdet från Vindelgatan med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.

Ny bebyggelse 
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 
9 våningar. Husen kommer placeras i direkt anslutning till 
Fjällgatan på grund av strandskyddet som begränsar exploate-
ringsmöjligheten (se bild på sida 15).

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som  
 
möjligt. Murar tillåts inte vara synliga mer än 1,5 meter för 
skapa en mjuk koppling till den ursprungliga marknivån.

Stadsbild och gestaltning
Platsen där husen tillkommer har idag en öppen karaktär som 
tydligt avskiljer två stadsdelar, Byttorp och Tullen. Med de 
tillkommande huskropparna kommer stadsdelarna visuellt 
kopplas lite ihop och platsen ramas in vilket bedöms inte 
påverka området negativt.  
 
Under processens gång har platsen analyserats för att komma 
fram till vilken typ av bebyggelse skulle passa in i detta 
område. Analysen är gjort utifrån platsens terräng samt dess 
omgivning. Slutsatsen har varit att två separata huskroppar 
skulle passa in för att de ger ett bra sammanhang mellan de 
nya och de befintliga byggnaderna. 
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Med tanke på platsens terräng och områdets karaktär är det 
reglerat att byggnaderna utformas som punkthus. Husens 
volym är reglerad baserat på volymerna av de redan befintliga 
punkthusen i området. Referenshusen som hänvisas till ligger 
längs med Hällegatan samt Fjällgatan där husen är upp till 
9 våningar höga och har ett mer exponerat läge en de husen 
som ligger ut med Hällegatan.

Den nya bebyggelsen kommer i stor utsträckning förändra 
området dock bedöms den ändringen  inte påverka de 
befitnliga byggnaderna negativt. 

För naturen i omrdådet har planen reglerat åtgärder som ska 
minska bebyggelsens intryck i den kuperade terrängen.

För att kunna bevarar så mycket som möjligt av de gröna 
ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under marken 
i form av parkeringsdäck. 

Fasaden på föreslagen bebyggelse är reglerad att utföras i 
huvudsak tegel. Vilket innebär att den måste innehålla tegel 
men kan kombineras med antra typer av fasadmaterial. 
Bilderna ovan visar bara exempel på hur det kan se ut!

Vy från Fjällgatan öster om planområdet.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.
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Fasaden kan utföras på olika sätt och i kombination med 
olika fasadmaterial för att uppnå en hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Nedanför redovisas exempel på utförande av en tegel fasad 
samt dess kombination med andra materialval.

Bostäder
Området är ett typiskt bostadsområde från 50-talet. Detalj-
planen möjliggör att ytterligare ca 48 bostäder kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Inom en radie av 500 meter från planområdet finns det 2 
förskolor och en grundskola. Kommersiell service finns ca 
300 meter bort på Byttorps torg där mataffär och bageri 
finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat mot norr där den omfattar grönom-
rådet som sträcker sig till Byttorpssjön. Däremot är området 
lätt tillgängligt från Fjällgatan i öster och söder där den har 
svaga lutningar. De nya byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

Exempel på utformning av tegel i fasaden och dess effekt.

Exempel på kombination av fasadmaterial (tegel och puts) och fönstersättning.            Exempel på kombination av tegel och stora glaspartier. 
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Bilden är en illustrerad situationsplan som visar hur kommande rondell kommer att se ut samt möjlig placering av den nya bebyggelsen.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fjällgatan och har 
en bra koppling till det befintliga trafiknätet. Planområdet 
omfattar korsningen Fjällgatan - Vindelgatan som egentligen 
består av två separata korsningar. Dessa två korsningar har 
ett kort avstånd mellan varandra vilket av säkerhetsskäl inte 
är en bra trafiklösning. Därför möjliggör denna plan för att 
omvandla den befintliga korsningen till en rondell. 

Gångtrafik
I området längs med gatorna finns det väl utbyggda gångvä-
gar. Det finns också en väl använt stig inom det befintliga 
naturområdet som har rekreations värden. Med kommande 
huskroppar kommer denna stig behöva tas bort och ersättas 
med en ny stig.  

Cykeltrafik och cykelparkering
I närheten av planområdet, längs med Byttorpssjön, finns det 
en utbyggd cykelväg som mot öster leder till Centrum över 
Alingsåsvägen och mot väster leder till Göteborgsvägen. I 
dagsläget finns det ingen cykelväg som leder hela vägen upp 
till de tillkommande byggnaderna. Dock finns det planer att i 
samband med kommande arbete för den nya rondellen bygga 
ut en ny cykelväg längs med Fjällgatan. 

Cykelparkering ska lösas på kvartersmark och enligt de 
gällande parkeringsreglerna. 

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Inom 200 
meter radie ligger 2 bushållsplatser som nås via busslinje 2 
som går som oftast varje tionde minut.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet nås med bil via Fjällgatan som är den mest trafi-
kerade gatan i området. En trafikutredning är gjord (SWECO 
2019-06-10) som visar på att det inte finns några problem i 
trafikflöden idag eller prognosticerade flöden för 2040.

Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer biltrafi-
ken att öka men denna ökning är acceptabel. Problemet som 
tillkommer är de nya utfarterna mot Fjällgatan i närheten 
av den befintliga korsningen som redan idag har en osäker 
trafiksituation. För att förbättra trafiksäkerheten och trafikfö-
ring för stadstrafikens bussar i den korsningen kommer den 
att byggas om till en rondell.

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. 

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.

Bilparkeringen för bostäderna kommer att lösas på kvarters-
mark i enlighet med stadens parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker från Fjällgatan. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Fastigheten får pumpa sitt avlopp.

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten från planområde 
skall avledas mot Byttorpssjön.

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 dimensionerade 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 exploaterats. Skillnaden i flöde skall 
utjämnas på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning

Värme
Det finns en fjärrvärmeledning i området idag som sträcker 
sig rakt över det befintliga grönområdet. En del av den 
ledningen går in området där det är planerat att placera bygg-
naderna. För att få plats med de kommande byggnaderna 
kommer den delen av fjärvärmeledningen att omplaceras.
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Översiktskara över trafikstrukturen efter ombyggnationen av den befintliga korsningen.

Översiktskara över dagens trafikstruktur.
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kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1665

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för att 
de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. Grön-
områdesplanen har klassificerat Borås värdefulla naturområ-
den enligt en fyrgradig skala. Området vid Byttorpssjön ingår 
i klass II - mycket höga naturvärden där utpekade värden som 
finns på plats idag är av rekreations- och friluftskaraktär.

I grönområdesplanen finns även utpekade gröna stråk som 
kopplar viktiga grönområden och har en står betydelse för 
djur- och växtlivet. 
Ett utav de stråken sträcker sig över korsningen Fjällgatan 
- Hällegatan och kopplar grönområdet vid Hällegatan med 
grönområdet vid Byttorpssjön. 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10). Den ändringen gör att de mindre grönområdena 
vid Vindelgatatn får i framtiden inte byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner.    

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensa-
tionsåtgärder tillämpas på grund av att området är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. 

Kompensationen för denna plats föreslås vara återstäl-
lande av den befintliga väl använda stigen som försvinner 
med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön. 
Planteringen av träd är där för att skapa en barriär mellan 
byggnaderna och friluftsområdet. På det sättet undviks ett 
visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations - och frilutsvärden. 

El, tele och fiber
Med ombyggnationen av den befintliga korsningen Fjällgatan 
- Vindelgatan - Hällegatan till en rondell behöver gatumarken 
utökas vilket kräver att den befintliga transformatorstationen 
flyttas. 

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. 

I området idag finns en återvinningsstation som ligger 
nära befintlig korsning. Stationen kommer att placeras om i 
samband med ombyggnad av korsningen Fjällgatan - Vindel-
gatan - Hällegatan till en rondell. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omfattar en del av ett naturområde som består 
i mesta dels av högvuxet gräs med inslag av lövträd i olika 
åldrar. Området är som plattast i anslutningen till gatan där 
det är omvuxet med högt gräs medan mot norr övergår det i 
en kupperad terräng omvuxet med lövträd. 

Rekreation och kulturlandskap
Den närmsta platsen för både rekreation och lek är Byttorp-
sparken som ligger vid Byttorpssjön (Kolbränningen). Parken 
är en del av ett naturområde som har höga rekreations- och 
friluftsvärden. En del av det grönområdet som ligger längs 
med Fjällgatatn omfattas av planområdet. Det enda rekra-
tionsvärdet som den delen av marken har är en väl använd 
stig som kopplar gångvägen längs Fjällgatan med gångvägen 
vid Byttorpssjön. I området finns inga kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Utsnit från Borås grönområdeskartering.

Befintligt grönt stråk.  

Detta stråk försvinner med den 

nya byggnationen.

Grönt ståk som leds om.

Med den nya beyggelsen kommer det gröna 

stråket att ledas om. Viktigt att denna ytan 

inte byggs ut i framtiden för att det skulle 

innebära att de gröna stråket skulle för-

svinna helt. 

Område planerat för plantering 

av träd som ska stärka barriären 

mellan husen och gångstråket 

runt Byttorpssjön.
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2

1

Orienteringskarta med markerade vypunkter.     Befintlig vy från punkt 1.

Illustration på de nya bebyggelsen från vypunkt 1.

Illustration på de nya bebyggelsen från vypunkt 2.
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Geoteknik och Radon
För att utreda markens bärighet och stabilitet samt radon 
förhållanden har en geoteknisk och bergteknisk utredning 
taggits fram i samrådet. Den geotekniska utredningen har 
efter samrådet kompletterats med en stabilitetsanalys. 

Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019, reviderad februari 2020) är att jordlagerföljden i 
kombination med de grunda djupen till berg medför att 
stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande inom 
området för befintliga markförhållanden.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms total-
stabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt organiskt 
material, och jord med organiskt innehåll, under planerad 
byggnader schaktas ur och ersätts med exempelvis packad 
sprängsten. På detta sätt innebär byggnaderna inte någon 
tillskottslast. 

Inom parkeringsytor och parkmark kommer uppfyllnader 
upp mot 2 m bli aktuellt enligt erhållet skissunderlag som 
finns i utredningen. Utförd stabilitetsanalys visar att beräk-
nad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är tillfredställande 
för utbyggda markförhållanden. Detta med förutsättning att 
organisk jord schaktas bort innan utfyllnad för parkeringsy-
tor och parkmark utförs. Vid lokala schakter ska stabilitets-
förhållandena kontrolleras.

Enligt bergtekniska utredningen (COWI maj 2019) kan 
byggnation genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren att en riskanalys utförs på bergskärningen öster om 
planområdet i samband med bygg- och sprängningsarbeten 
och att enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om 
planområdet åtgärdas genom skrotning. Byggnaderna rekom-
menderas också vara radonskyddade. 

Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen är en 
markundersökning också gjord. Den visar på att det finns 
detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom 
undersökt område. Dock innebär inte dessa någon risk för 
de antagna skyddsobjekten i dagsläget samt vid planerad 
markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnadsmassor. Då utförd undersökning 
bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning.  

Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet ska 
arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.

Befintlig stig inom planområdet.

Vy upp mot planområdet från gångstigen längs Byttorpssjön. 
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6. Vatten
De närmsta tillgången till vattnet som finns i området är 
Byttorpssjön som ligger ca 100 bort från planområdet. 
Byttorpssjön med sin omgivning har mycket höga rekreations 
och friluftsvärden som är välbesökta.

Strandskydd
I dagsläget finns det inget strandskydd för Byttorpssjön inom 
planområdet men med framtagandet av denna detaljplanplan 
kommer det att inträda. Planen medför inget intrång med 
bebyggelse i strandskyddat område däremot kommer en bit av 
kvartersmarken in. För den delen av kvartersmarken upphävs 
strandskyddet med hänsyn till punkt 5 i miljöbalkens kapitel 
7 18c §:

”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området  ”

Kvartersmarken som ingår i strandskyddet är bara avsedd för 
anläggning av slänter som ska öka bebyggelsens anpassning 
i området. Reglering av slänterna i planen inses vara allmän-
hetens intresse så av den anledning hänvsas upphävandet till 
denna punk.

Strandskyddet upphävs även för intrånget av fjärrvermeled-
ningen i naturområdet med hänsyn till samma punkt som 
ovan. Den befintliga fjärrvärmeledningen kommer behöva 
flyttas med tillkommande byggnader och det finns två 
möjliga placeringar för den. Den ena placeringen av fjärrvär-
meledningen är längs gatan och den andra är i naturområdet. 
Med tanke på att korsningen ska byggas om till en rondell 
är det planerat att först bygga ut husen och sen rondellen. 
Detta görs för att undvika eventuella skador i den nya vägen 
från byggationen av husen eftersom det inte skulle annses 
gynna allmänheten att behöva reparera en nybyggd väg. Av 
den anldeningen är det valt att placera fjärrvärmeledningen i 
naturen. Placeringen av ledningen är i dagsläget inte bestämt.  

Vid anläggning av ledningen i naturmarken ska hänsyn tas 
till de befintliga stora träden som finns i området för att 
undvika eventuella skador av träden.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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 uppdelat 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 dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt 
på grund av föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 
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Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 

Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

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 Byttorpssjön (Kolbränningen). Detta kan exempelvis 
göras genom att tillskapa fördröjningsytor såsom diken 
inom någon del av planområdet. 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. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
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. 

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (Borås 2012) 
finns ingen risk för att riktvärden för buller överskrids på 
platsen. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvän-
diga.Vy från Vindellgatan mot planområdet och den befintliga korsningen. 

Utsnitt från Borås bullerkartering från 2012.
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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.

Området är öppet och inte tungtrafikerat och bedöms därför 
inte ha höga luftföroreningshalter. 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 
Området markerat med bestämmelsen GATA visar att 
gatorna ska ha användning som kommunala gator. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning som 
natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt inte 
om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly eller 
t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. 

Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas. Även 
transformatorstation tillåts i naturområdet.

Huvudmannaskap 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
I kvartersmark ingår tre olika områden. De en är markerat 
med B och står för bostadsändamål och de andra är markerat 
med E1 och E2 och föreställer plats för en ny återvinningsta-
tion och plats för en ny transformatorstation. 

Inom område tmarkerat med B har byggnadernas utformning 
och begränsningar av markens bebyggelse reglerats med 
egenskapsbestämmelser inom egenskapsgränsen. En del av 
marken är markerad med prickar vilket betyder att byggnad 
inte får uppföras på den delen av marken. På del av marken 
som är markerad med kryss tillåts utbyggnad av komplement-
byggnader.  
 
Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen.  
Byggnadsareans storlek är inskriven i plankartan bredvid 
bestämmelsen e1. Bestämmelsen n1 tillåter inte byggnation av 
markparkering. 

Illustration över de nya byggnaderna från grönområdet upp mot Fjällgatan. 
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För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

• Borås planerar för ett hållbart samhälle.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Enligt gällande översiktsplan ligger området i ett natur-
område där enstaka bebyggelse kan förekomma. Området 
omringas även av Fjällgatan som är markerat för utveckling 
av ett övrigt urbant (se bild nedan).

Planområdet är även utpekat som klass II i grönområdespla-
nen som beskriver det som följande:  
” Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga 
främst på lokal nivå. De uppfyller oftast många olika värden. 
De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdels-
nivå. Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, 
stadsdelsparker eller strövområden.”  
 
Då Översiktsplanen i sin beskrivning hänvisar till Grön-
områdesplanen bedöms planen inte stämma överens med 
översiktsplanen och måste därmed antas i Kommunfullmäk-
tige. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat att in- 
och utfart får inte ske mot den tillkommande rondellen.  

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter och högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan samt bestämmelsen maximal lutning på taket. 

För att skapa en trappad effekt på byggnaderna en bestäm-
melsen f1 lagts till som reglerar att de tillkommande bygg-
naderna ska utformas med minst tre olika höjder. Bestäm-
melsen f2 reglerar att eventuell inglasning av balkongerna ska 
ske enhetligt vilket innebär att om balkongerna ska glasas in 
då ska alla balkoger göra det samtidigt. 
Med bestämmelsen f3 är det reglerat att byggnadernas fasad 
ska huvudsakligen utföras med tegel. Detta innebär att 
byggnaden måste innehålla tegel i fasaden men kan kombine-
ras med andra typer av material. 

Genom bestämmelsen n2 har det säkerställts att det finns 
grönska mellan framtida byggnader och Fjällgatan.

Bestämmelsen b1 tillåter byggnation av parkeringsgarage 
under marken med ett körbart bjälklag för att det ska kunna 
utnyttjas för markparkering. 

För att skapa så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat 
att murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter. Detta gäller för 
hela planområdet

För att möjliggöra utförandet av slänterna på en del av kvar-
tersmarken som går in i strandskyddat området har bestäm-
melsen a1 lagts till på plankartan. Med den bestämmelsen 
upphävs strandskyddet bara för den delen av kvartersmark. 
Med bestämmelsen a2 upphävs strandskyddet i naturmarken 
för anläggning av fjärrvärmeledningen. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision 2025. 

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i 
redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både samut-
nyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

Utsnitt från gällande översiktsplan med teckenförklaring. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1672

DETALJPLAN 19

Undersökning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Byttorp 3:1 som ägs av 
kommunen.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Ny fastighet bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark (B) med nya byggrätter för bostäder styckas av. 
Ny fastighet kan bildas genom att ytan för återvinningssta-
tion planläggs som kvartersmark för tekniska anläggningar 
(E1).

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt.

Ansvarsfördelning 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningsställande och 
skötsel av allmän plats (gata och natur) inom planområdet.

För samtliga åtgärder på den blivande kvartersmarken ansva-
rar exploatören.

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av kommunen. 
Innan byggnation eller andra anläggningsarbeten påbörjas 
ska därför kommunen och exploatören komma överens om 
vilka åtgärder som exploatören ska bekosta och utföra på 
allmän platsmark (natur). Dessutom bör gränsen mot na-
turmarken tydligt markeras, detta för att undvika skador på 
naturmarken under byggskedet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el 
samt att en transformatorstation kan komma att behöva flyt-
tas. 
 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. 
Om det efter flytt av ledningar fortfarande finns allmänna 
elledningar/fjärrvärmeledningar etc. inom den kommunala 
mark som ska överlåtas ska dessa säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt i samband med övrig fastighetsbildning.

Detaljplanen möjliggör att korsningen Fjällgatan/Vindelga-
tan/Hällegatan omvandlas till en rondell, detta medför att en 
återvinningsstation (ÅVS) måste flyttas. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) förbereder marken för den nya 
ÅVSen. Kommunens tekniska förvaltning (TF) iordning-
ställer marken framför den nya ÅVSen så att lastbilar på 
ett säkert sätt kan ta sig till och från området och tömma 
behållarna på ÅVSen. Första steget i korsningens ombyggnad 
till rondell är iordningställande av marken framför den 
nya ÅVSen så att FTI kan flytta ÅVSen, därefter kan själva 
ombyggnationen av korsningen göras.

Vem som ansöker om fastighetsbildning regleras i det köpe-
avtal som upprättas när exploatören ska köpa kvartersmarken 
från kommunen.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riks-
byggen Ekonomisk Förening, nedan benämnt exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förbereda 
exploatering och förhandla med kommunen om förvärv av 
det område där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna 
ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet ska 
förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och finansie-
ring av åtgärder på allmän plats, såsom iordningsställande 
av gångväg från Fjällgatan väster om marköverlåtelsen samt 
andra åtgärder på allmän platsmark (natur) väster och norr 
om marköverlåtelsen.

Ledningar
För att möjliggöra exploatering krävs flytt av fjärrvärmeled-
ning. Exploatören tar hela kostnaden. 

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 

Ledningar, okända av kommunen, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att undersöka.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 
 
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Byttorp 
3:1 som detaljplanen medför. 
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Finansiering av åtgärder inom allmän plats samt förrätt-
ningskostnader regleras i samband med att kommunen och 
exploatören tecknar köpeavtal. 
Exploatören står för samtliga förrättningskostnader som av-
styckningen av de nya byggrätterna medför, inklusive servitut 
etc. för ledningar. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning PM (COWI, maj 2019 - reviderad 
november 2020).

 » Markteknisk undersökning MUR (COWI, maj 2019).

 » Bergteknisk utredning PM (COWI, maj 2019 - revide-
rad november 2020)

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-10).

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  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1674

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.
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postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan

Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 

(Fjällgatan)

BN 2017-634

Bilaga

Godkännande

Gransknings
utlåtande 2
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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet 2 för detalj-
plan Byttorp, Byttorp 3:1 där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Granskningsutlåtande 2
Bilaga till detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad, upprättad 25 februari 2022.

1. Sammanfattning 4

Ändringar i planförslaget 4

2. Yttranden från remisspart 5

G1 Kommunstyrelsen 5

G2 Länsstyrelsen 5

G3 Trafikverket 5

G4 Tekniska nämnden 5

G5 Miljö- och konsumentnämnden 5

G6 Borås Energi och Miljö 6

G7 Borås Elnät 6

G8 Lantmäterimyndigheten 6

G9 Statens Geotekniska Institut 6

G10 Kulturnämnden 6

G11 Räddningstjänsten 6

G12 Luftfartsverket 6

G13 Swedavia 6

3. Yttranden från sakägare 6

G14 Vintergatan 35 6

G15 Fjällgatan 32 7

G16 Hällegatan 22 8

G17 Fjällgatan 50 9

G18 Fjällgatan 25 (10 personer) 9

G19 Vindelgatan 32 9

G20 Vindelgatan 47 10

G21 Vindelgaan 23 10

G22 Fjällgatan 62 10

G23 Vindelgatan 34 11

G24 Vindelgatan 30 11

G25 Hällegatan 22 11

G26 Vindelgatan 48 11

G27 Fjällgatan 32 11

4. Synpunkter från övriga 12

G28 Hästhagsgatan 1 12

1. Sammanfattning

Granskning nr 2 enligt PBL 5:18 avseende planförslag 
upprättat den 28 december 2021 har ägt rum under tiden 26 
januari 2022 - 18 februari 2022 och har annonserats i Borås 
Tidning vid två tillfällen, den 30 januari 2022 och 3 februari 
2022. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under granskningstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser, 15 sakägare (var av ett yttrande är påskri-
vet av cirka 10 sakägare) och 1 övrig har skickat in yttranden 
under granskningstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på en punkt. 

» Förtydliga visa rubriker i planbeskrivningen

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

» De flesta inkomna synpunkter motsätter sig byggna-
tionen i naturområdet i sin helhet. Sakägarna uttrycker
oro över att naturområdet de använder för rekreation
begränsas med ny byggnation.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

» Förtydligande av byggnadernas utformning under
rubriken ”Stadsbild och gestaltning”

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt
planbesked. Den 10 oktober 2019 beslutade plan- och

bygglovschefen via delegation från Samhällsbyggnad-
snämnden att sända ut planen på samråd (§Pl 2019-002337). 
Samrådet pågick under tiden den 11 oktober - 10 november 
2019. Inkomna synpunk-ter finns sammanställda i en samråd-
sredogörelse.

Den 23 april 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att 
sända ut planen på granskning (§Pl 2020-000139). Gransk-
ningen pågick under tiden den 1 maj - 31 maj 2020. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.
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syfte och varför strandskyddet behöver upphävas på grund av 
detta. I resonemanget behövs också beskrivas vad resultatet 
blir av att istället lägga ledningarna i gatan. 

Natur 
Planbeskrivningen behöver visa i vilket område det avser att 
plantera träd som ska skapa barriär mellan bebyggelsen och 
friluftsområdet. Att plantera träd över ledningarna kan vara 
olämpligt. I plankartan behöver de tre grova asparna ha en 
skyddszon på 15 meter runt träden. I marklovet ska ingå att 
varken träden eller skyddszonen får påverkas. Skyddszonen 
är till för att rötterna inte ska skadas.

Stigen behöver vara tydligt markerad från vägen så att den 
signalerar tillgänglihet för allmänheten och att den inte 
upplevs hamna inom det nya bostadsområdet. 

Kompensationsåtgärder 
Kompensationsåtgärderna behöver ytterligare specificeras i 
planbeskrivningen. Vilka träd som ska planteras och i vilket 
område. Miljöförvaltningen vill ha ek och tall i slänten ner 
mot sjön i den nya gröna stråket som är flyttat. Allt för att det 
ska utgöra den avsedda funktionella spridningskorridoren. 
Det behöver också framgå någonstans vem som ska bekosta 
kompensationen. 

Kommentar
Strandskyddet  
För att undvika att naturen i området påverkas negativt ska 
anläggning av ledningar ske genom samråd med fastighet-
sägare vilket i detta fall är Borås Stad. 

Påverkan och anledningen av den nya ledningsdragningen 
finns redan beskrivet under rubriken “strandskydd”.

Natur 
Planbeskrivningen är uppdaterad med information om vilken 
yta som avses planteras med mer träd på sidan 12. 

Anläggning av en stig kommer att ske på kommunal mark.

Synpunkten kring skyddsvärda träd tillgodoses ej. Träden 
inom området markerat med NATUR är skyddade genom 
den bestämmelsen (NATUR). Det som kan påverka träden 
är anläggning av nya ledningar men anläggning av ledningar 
görs inte utan samråd med fastighetsägare vilket i detta fall är 
Borås Stad.

Kompensationsåtgärder 
När det kommer till kompensationsåtgärder så kommer 
detaljerna specificeras i framtida köpeavtal. Under punkten 
”planens genomförande” i planbeskrivningen framgår det 
vem det är som ansvarar för kompensationsåtgärderna.

Den 17 december 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 
att anta detaljplanen (§398). Antagandebeslutet överklagades 
och därefter upphävdes antagandebeslutet av Mark- och 
miljödomstolen (MMD) på grund av formaliafel. MMD 
bedömde att planen inte var förenlig med gällande över-
siktplan och de ansåg att planen därför borde ha antagits av 
Kommunfullmäktige och inte av Samhällsbyggnadsnämn-
den. 

Av denna anledning skickades planen ut på en ny granskning. 
Granskningen ägde rum under tden 26 januari 2022 - 18 
februari 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
detta utlåtande.

2. Yttranden från remisspart

G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtyd-
ligas i avseende hur bebyggelsens utformning är anpassad 
till sin omgivning. I övrigt tillstyrker Kommunstyrelsen 
planförslaget. 

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingrinpandegrun-
derna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 
detaljplanen kan accepteras och därmed inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om planen antas. 

G3 Trafikverket 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget 
att erinra i ärendet. 

G4 Tekniska nämnden
Granskning 2 av detaljplanen för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad tillstyrkes med beaktande av att 
Tekniska nämnden vill understryka vikten av att de kompen-
sationsåtgärder i form av trädplanteringar på kvartersmarken 
som beskrevs i samrådshandlingen blir utförda. 

G5 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden har inget ytterligare att 
tilläga än det som delgavs i granskning 1:

Strandskyddet 
Det behövs en tydligare beskrivning av vilka värden som 
skadas av ledningsdragningen och vad som görs för att 
minska skadorna. Framför allt bör det beskrivas att det två 
stora asparna som har höga värden inom strandskyddat 
område ska skyddas i planen. Det behöver också förtydligas 
på vilket sätt ledningsdragningen påverkar strandskyddets 
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Kommentar
Denna punkt kommer utredas närmare i bygglovsprocessen. 

G10 Kulturnämnden
Kulturnämnden avstår från att yttra sig över detaljplan för 
Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.

G11 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens tidigare yttrande hade inga kvarstående 
synpunkter. Utifrån nedan information har räddningstjänsten 
inga synpunkter:  
”Den enda ändringen som har gjorts i planhandlingarna 
inför den nya granskningen är av redaktionell karaktär. 
Texten som anger att planen var förenlig med gällande 
översiktsplan har ersatts med text som säger att den inte är 
förenlig med översiktsplanen.” 

G12 Luftfartsverket 
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-
utrustning inget att erinra mot detaljplanen.

G13 Swedavia
Detaljplanen för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) Borås Stad 
har ingen påverkan på Göteborg Landvetter Airport. 

Swedavia har därmed ingen erinran mot rubricerat planför-
slag.

3. Yttranden från sakägare

G14 Vintergatan 35
Jag vidhåller mina synpunkter i föregående skrivelse som 
mailades 2020 till Samhällsbyggnadsnämnden, diarienummer 
BN 2017-634. Se även den tidigare skrivelsen. 

Jag anser att detta förslag gör alldeles för stor inverkan på 
miljön och att jag som bor och trivs på Tullen ska få fortsätta 
med att trivas och att få ha kvar det vackra, avstressande 
rekreationsområde runt Byttorpssjön som jag kan gå till. Jag 
läser på detaljplan Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan på Borås 
stads hemsida ”En behovsbedömning har gjorts som visar att 
planen inte medför betydande miljöpåverkan”. Det är ju det 
som det gör! Det medför en betydande miljöpåverkan! Hur 
kan en sådan bedömning göras? Hela rekreationsområdet 
förstörs om det byggs på detta område. Jag bor nära det 
planerade området och jag vill inte ha mer buller och avgaser 
från alla bilar som tillkommer samt utsikten blir förstörd. 
Tullen och Byttorp som nu är lugna stadsdelar mister sitt lugn 
och blir lika stressigt och bullrigt som flera andra platser och 
stadsdelar.  

Människor håller sig friskare när det finns grönområden i 
närområden av där vi bor, det vet de flesta vid det här laget. 

G6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på denna 
detaljplan.

G7 Borås Elnät
Ingen erinran.

G8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

G9 Statens Geotekniska Institut 
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet daterad 2019-11-04 
och i granskningsskedet daterad 2020-05-28 (samma diarie-
nummer).

I yttrandet lyfte SGI frågan om hur känsligt resultatet är 
för variationer i grundvattennivåer med tanke på att det 
inte finns mycket säkerhetsmarginal mellan den redovisade 
säkerhetsfaktorn och gällande krav. Således önskade SGI ett 
förtydligande avseende avsaknaden av detaljer för  
grundvattenavvägningar vid gv-rör CW03. 

SGI noterar att en känslighetsanalys har utförts för variatio-
ner i grundvattennivåer och att ett förtydligande avseende 
avsaknaden av detaljer för grundvattenavvägningar har 
utförts. Synpunkten från granskningsskedet har således 
beaktats. 

SGI uppmärksammade på att markhöjningen i stabilitetsbe-
räkningen hade modellerats som en  
överlast (istället för ett separat jordlager) vilket innebär att 
den lokala stabiliteten i själva fyllningen ej har betraktats 
i analysen. Då fyllningen mest sannolikt planeras i form 
av en slänt lyfte SGI frågan om det finns tillräckligt med 
utrymme inom planområdet för erforderliga släntlutningar 
för att fyllningen ska erhålla tillräcklig stabilitet i de delar av 
området där markhöjning planeras. 

SGI noterar att denna punkt kvarstår. Vi vill uppmärksamma 
på att markhöjningen i stabilitetsberäkningen har modellerats 
som fyllning med en jämnt utbredd last på 40 kPa som följer 
befintlig markyta. Den jämnt utbredda lasten tar inte hänsyn 
till de släntlutningar som krävs för att erhålla tillfredsställan-
de stabilitet för aktuellt fyllnadsmaterial. Det blir då svårt att 
avgöra om fyllningar och slänter ryms inom kvartersmarken 
eller om det innebär att utfyllnad även måste göras i natur-
marken.  SGI lyfter åter frågan om det finns tillräckligt med 
utrymme inom planområdet för erforderliga släntlutningar 
för att fyllningen ska erhålla tillräcklig stabilitet i de delar av 
området där markhöjning planeras. 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att ovanstående synpunkt beaktas i det fortsatta 
planarbetet.  
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För att jag (med flera andra) ska må bra så behöver naturom-
rådet vid Byttorpssjön finnas kvar. Även sjukvården tjänar 
på det och det bör räknas in när planering av bostäder görs. 
I en tid då det är fler personer som mår psykiskt dåligt och 
upplever stress, så är det viktigt att bevara områden som det 
runt Byttorpssjön orörda. Kommunen som helhet blir också 
mer attraktiv när den naturliga naturen finns i stadsdelarna. 
Förstör inte detta, det är omöjligt att återställa! 

Ta hänsyn till oss som bor här, jag vet ett stort antal som inte 
vill att dessa bostäder byggs och är frustrerade. Det har också 
synts på flera insändare t.ex. ”Låt inte höghus förstöra på 
Tullen” som det står i en insändare den 8 januari 2022. 

Jag håller fast vid att området skall bevaras i befintligt skick. 
Inga byggnader eller rondell ska byggas där, på Byttorp, 
Byttorp 3:1 – Fjällgatan.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att 
förslaget gör alldeles för stor inverkan på miljön då det är en 
liten del av grönområdet närmast vägen som exploateras, vars 
värde är av rekreationskaraktär i form av en stig som leder 
ner mot Byttorpssjön. Denna stiga kommer att ersättas vid 
byggnation.  

Projekt som innebär medföra betydande påverkan kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB-projekt ingår 
projekt som tar i anspråk mark för att anlägga följande: 

 » ett industriområde,
 » ett köpcentrum, 
 » en parkeringsanläggning eller något annat stadsbygg-

nadsprojekt,
 » en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande 

anläggningar,
 » en hamn för fritidsbåtar,
 » ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande 

anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
 » en campingplats,
 » en nöjespark,
 » en djurpark,
 » en spårväg, eller
 » en tunnelbana.

Då detta projekt ingår inte i något utav det ovan nämnda är 
det bedömt att planen inte medför betydande miljöpåverkan. 

G15 Fjällgatan 32
Hej, jag skriver med anledning av att jag som berörd granne 
kan ta del av granskning nr 2 för detaljplanen för Byttorp 3:1 
Fjällgatan, Dnr BN 2017-634.

Jag bor på Fjällgatan 32, 6:e våning mot gatan. Bott här 
sedan 2010, uppvuxen på Hällegatan dit vi flyttade i början 
av 50-talet.

Angående byggnationen av dessa hus, känner jag mig helt 
bedrövad, två 9-våningar höga hus skall stå som två kolosser 
mellan Byttorp och Tullen. Ni säger att dessa hus skall få 
tillgång till sjöutsikt samt grönområden, ok det låter ju bra, 
men har ni tänkt på att ni tar bort grönområden och sjöutsikt 
från oss som redan bor här. 
Jag är uppfödd på Hällegatan och har haft mycket glädje och 
roliga minnen från denna gröna oas, så jag har ett förslag att 
rensa upp och göra något parkliknande för oss som redan 
bor här och för övriga Boråsare som ofta besöker området 
kring sjön och badplatsen på vår och sommar, skulle bli 
väldigt uppskattat av alla och vi får ha kvar våran sjöutsikt 
samt grönområden. 
 
Från där jag bor kommer jag att få utsikt på två stora höga 
hus som stänger igen min utsikt mot det gröna, vilket skulle 
bli väldigt tråkigt jag har svårt att finna ord för detta bygge 
på denna lilla yta, helt ofattbart, att ens tänka tanken på att 
bygga här är för mig så främmande. 
Vill även skriva några ord om trafiken som ni säger är löst, 
det är det för er kanske men inte för oss som bor här, vi störs 
dagligen av buller och avgaser från hundratals bilar som 
passerar,( det är mycket genomfartstrafik), det är ett under 
att inget allvarligt har hänt, jag blev nästan påkörd av en buss 
på ett övergångsställe den hann stanna ca en meter från mig. 
Många med mig vittnar om olika incidenter när det gäller att 
gå över eller köra på vägen, rena skräckscenarier emellanåt, 
det körs på tok alldeles för fort. 
 
Med detta i tankarna så blir det ju mer trafik om ni tänker 
bygga, jag vet att ni har ordnat parkering vid husen men har 
ni tänkt på att flera har kanske två bilar plus firmabilar som 
behöver parkering det är trångt som det är allaredan, det 
kommer även besökare till dessa hus, alla dessa bilar kommer 
också att bidra med buller och avgaser 
Detta kan inte jag acceptera. Nej, nu får ni tänka till en extra 
gång för ni bör ta hand om de problem som redan finns. 
Nej, Nej, Nej stoppa detta bygge, vi behöver inte bo i ett 
samhälle med massa föroreningar och trångboddhet tänk 
efter före innan det är försent. 
Tryck inte in fler höghus på små ytor i stan, bygg utanför 
staden, de flesta människor har ju bil så det är enkelt att ta sig 
fram och tillbaka. 
 
Jag ber er på mina bara knän att stoppa detta bygge, gör 
något av detta grönområde för oss som redan bor här, ta inte 
bort det, jag förstår inte hur ni tänker. Jag protesterar å det 
bestämdaste mot detta bygge av Byttorp 3:1 Fjällgatan!!!!
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Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Platsen för byggnationen är inte vald för att byggnationen 
ska få bra utsikt utan för att området redan har framtagen 
infrastruktur (gata, ledningar) samt att området har bra 
bussförbindelse som tillför hållbart resande. 

När det kommer till trafiken i dagsläget har en utredning 
gjort som visar att det inte finns några problem i trafikflöden 
(dvs det uppstår inga köer/stopp i trafiken). Med de tillkom-
mande bostadsbyggnaderna kommer biltrafiken att öka men 
denna ökning bedöms det finnas kapacitet för. 

Enligt bullerklartläggningen (se sida 16 i planbeskrivningen) 
bedöms bullersituationen i området inte överskrida riktvär-
den idag. Den kommande ökningen bedöms inte heller gör 
det då den är av ringa grad. Samma gäller för luftförorening-
arna i området. 

För att förbättra säkerheten i den befintlig korsning föreslås  
anläggning av en rondell så som det är redovisat i illustra-
tionskarta i planbeskrivningen (se sida 9 i planbeskrivningen). 

G16 Hällegatan 22 
Hej! Tack för brevet angående detaljplanen för Byttorp 3:1. 
Tyvärr har jag inte haft någon tid till över för att fördjupa mig 
i alla turer kring exploateringen av det aktuella område, alltså 
Byttorpssjöns (Kolbränningen) område. Men eftersom jag 
bor här sedan cirka 20 år tillbaka har jag förstås lagt märke 
till hur den ena markytan efter den andra tagits och bebyggts.

Byttorps IP (idrottsplats) har utökats, skogsområdet strax 
ovanför Byttorpssjöns västra halva har sågats ned, marken 
schaktats och det sköna, kuperade fina skogsområdet ersatts 
med hus, privata boenden. Lite längre upp, mot Hestra 
Halltorp, har man gjort exakt samma sak. Stenbrottet i 
närområdet har expanderats och marken nedanför bebyggts 
med ett flertal större varuhus, plus parkering. 

Många i vårt område som varit vana att kunna använda sig 
av kvarterets närliggande skogsmarker och stigar och stråk är 
ledsna. Många menar att det hittills inte spelat någon roll alls 
vad folk i kvarteren runt Byttorpssjön tycker, att ingen ändå 
lyssnar. Några har satsat all tid det har på att försöka påverka 
på att ett sådant sätt att skogsytorna skall få vara kvar, men 
inte heller detta tycks ha hjälpt. 

En del är upprörda, ilskna och/eller resignerade. Det är lite 
sorligt att se så mycket ersättas av hus. Sorligt att folk tappar 
förtroendet för den demokratiska processen. Personligen 
bekymrar jag mig just nu för hur ytterligare två större 
husbyggnationer inklusive parkering och rondell kommer att 
förändra trafiksituationen. 

Fler bilar och mer genomfartstrafik? Troligtvis blir det ju fler 
bilar, det är ganska många som ska bo i de aktuella husen 
om de byggs. Kanske även mer genomfartstrafik på grund 
av rondellen. Nuvarande korsning ligger mittemellan gamla 
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Det talas ganska mycket 
i massmedia nuförtiden om ”gröna städer”, ett långsträckt 
”grönområde” planeras och anläggas utefter Viskan i Borås. 
Samtidigt skövlar man ”grönområden” (skogsytor, uppväxta 
och värdefulla biosfärområden) kring Byttorpssjön och 
Hestra Hallatorp, ersätter natur, stadsnära natur, med trafik 
och hus. 

Det skulle vara bra om man inte tog mer av grönytorna i det 
här området nu. Det är redan mycket som har tagits. Det 
skulle även vara bra om skogsytor, uppväxta och värdefulla 
biosfärområden, befintliga ”gröna refuger” prioriterades lite 
oftare.  

Viareds områdets omvandling från landsbygd (stadsnära 
landsbygd, landsbygd bestående av odlingar mark och gårdar 
som brukats i generationer) till industriområde gick inte att 
stoppa, kanske delvis för att man för ett par decennier sedan 
inte riktigt ville förstå vad det va man gjorde.

Idag (2022) vet vi väl bättre? Idag begriper vi väl vilken 
betydelse lokal matproduktion kan ha för en stad med 100 
000 invånare eller mer. Idag inser vi väl att den biologiska 
mångfalden behövs. Och fotosyntesen: syret, syreproduktio-
nen, alla gröna växter bidrar till mänskligt liv.

P.S. Självklart är det ingen som menar att syret i luften 
kommer att ta slut här i kvarteren på grund av att flera 
markytor har exploaterats, men byggs det aktuella husen 
inklusive rondell och eventuellt parkeringar så kommer ingen 
häromkring längre att kunna dra ett par djupa andetag fyllda 
av syrerik frisk gräs-, löv-, och sjöluft på sin väg förbi den 
aktuella platsen. 

Kanske kan det tyckas ”konstigt” för dem som hela dagarna 
jobbar med byggnationsärenden, kartmaterial, trafikplanering 
och så vidare att folk som bor i det omgivande kvarteren 
oftast reagerar väldigt starkt och protesterar högljutt när 
mindre ytor på kartan exploateras. Men ”mindre ytor” på 
kartan upplevs inte alltid som ”mindre” av de som varit vana 
att röra sig där.

Säkert skulle beslutfattare och andra inblandade bättre kunna 
förstå att närområdets betydelse om det själva drabbades av 
markexploatering i sitt eget boendeområde.

Idag (2022) undrar man ibland ”hur stor ska staden bli och på 
bekostnad av vad?” Landsbygdsavveklingen har pågått i flera 
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decennier, landsbyggdsdöden har blivit ett svårlöst problem 
på grund av ständig stadsexpansion, massbilism, storskalig 
industrialism och så vidare.

När ska trenden vända

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

För ett hållbart samhälle planeras staden växa inifrån utåt. 
Det vill säga att vissa ytor som har bra anslutning till infra-
struktur och inte är bebyggda blir bebyggda och allt detta på 
grund av hållbarhet. Detta sker dock inte på bekostnad av 
människans hälsa och säkerhet (miljöaspekter) vilket man tar 
hänsyn till och utreder vid framtagande av en detaljplan. 

Se även kommentar till G15 kring trafiken.  

G17 Fjällgatan 50 
Då jag flyttade till Borås 2012 och valde Tullen som bostads-
område var orsaken just närheten till grönskan och naturen 
där. Det var mitt absolut viktigaste krav vid val av bostads-
område. Att sedan Tullen med sina 50-talshus är en genuint 
trivsam och charmig stadsdel gjorde valet ännu lättare.  

När jag nu läser att det planeras att bygga två, dessutom 
väldigt höga, hus på området ovanför sjön Kolbränningen 
undrar jag hur de styrande tänker? Förutom att det skulle 
förstöra en stor del av grönområdet där skulle det också 
förfula hela stadsdelen. Jag promenerar bland annat på 
Fjällgatan ner till sjön varje dag och älskar hela området. Det 
är så otroligt vackert, rogivande och underbart runt sjön. 
Detta måste bevaras! Vi är väldigt många som också genar 
ner till sjön på stigarna precis just där husen ska ligga. Vi 
bor och lever här och det är vårt livsrum det gäller. Det vore 
fruktansvärt om två nybyggda kolosser skulle ta den marken i 
anspråk. Det skulle verkligen förstöra en mycket stor del av  
Tullen/Byttorp. Hela området runt sjön är en oersättlig oas 
för alla oss som bor här. 

Det är oerhört viktigt för nutidsmänniskan med grönom-
råden i och omkring stadskärnan. Att göra sådana ingrepp 
i naturen som dessa planerade byggen skulle göra är helt 
vansinnigt, enligt min åsikt. Jag pratar med många Tullen-bor 
under mina promenader här och har ännu inte pratat med 
någon enda människa som är positiv till detta projekt.  

Tyvärr är det alltför ofta – nästan alltid, om sanningen ska 
fram - som pengahungern vinner över naturen men jag 
hoppas att man i det här fallet tar sitt förnuft till fånga. 
Jag vill verkligen inte ha några byggnader som förstör vår 
fantastiska och grönskande miljö här. 

Jag protesterar å det bestämdaste mot en byggnation på 
Byttorp 3:1 Fjällgatan!

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G14.

G18 Fjällgatan 25 (10 personer)
Vi överklagar ärendet (BN 2017-634) av följande anledningar:

1. Placering av två stycken 29 meter höghus med omkrets 
som motsvarar cirka 600 kvadratmeter för var och ett av 
husen samt parkeringsplatser för cirka 50-60 bilar framför 
höghusen ner mot kolbränningen vilket kommer att förstöra 
miljön i det vackra naturområdet där man kan aktivera sig på 
olika sätt.

2. Utsikten där vi bor kommer nästan halveras på grund av 
byggnationen av höghusens storlek, däremot för höghusen 
full utsikt.

3. Storleken på höghusen kommer dominera naturområdet 
på ett negativt sätt eftersom de inte smälter in i den vackra 
miljön.

4. Påverkar också den vackra rådande landskapsbilden. 

5. Förstör viktiga naturvärden.

6. Förtätar området vilket är negativt för oss som bor här 
eftersom trafiksituationen kommer att öka betydligt när vi 
invånare faktiskt behöver mindre stress och mer natur.

7. Dem befintliga husen på Fjällgatan kommer att befinna sig 
cirka 60 meter från det närmaste höghuset vilket är alldeles 
för nära avstånd för att man kan känna sig bekväm samt att 
utsikten till naturområdet försämras betydligt vilket också 
troligtvis kommer försämra värdet på våra bostadsrätter. 

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Inkommen synpunkt betraktas inte som ett överklagande 
då överklagan kan först skickas in efter att en detaljplan är 
antagen.

G19 Vindelgatan 32
Jag önskar att framföra att jag inte vill att det ska byggas 
några höga byggnader utan naturområdet skall vara kvar. 

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.
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G20 Vindelgatan 47 
Med detta förslag tillgodoser vi Tullen och Byttorps medlem-
mar. 

Jag är uppväxt på Tullen, flyttade hit när jag var 7 år och har 
alltid älskat detta område. Nu har jag hunnit bli 74 år och bor 
numera på Vindelgatan 47b. 

När jag läste om att det planeras två hus vid Byttorpsjön 
blev jag förbannad. Hur kan man planera två huskroppar 
på slänten ner mot sjön, detta område som alla Byttorp och 
Tullenbor älskar, en naturupplevelse som inte finns på något 
annat område. 

Den här planeringen är inget annat än bara pengar, det 
handlar inte om flera bostäder, för då hade man tänkt till.

Jag har i sista stund gjort ett skissförslag som jag tror tillgo-
doser alla Tullen och Byttorpare.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Redovisat förslag skulle innebära ett intrång på grönytor med 
stora bevuxna träd som skulle behöva tas ner samt att försla-
get skulle innebära för stora förändringar i infrastrukturen.  

G21 Vindelgaan 23
Nu får det vara slut på att förstöra Byttorp/Tullen och 
Hestra! Minsta grönområde ska bebyggas. Jag som är uppväxt 
på Byttorp vill inte ha två nya höghus + ca 60 stycken fler 
bilar på våra redan trånga gator, ni har ju redan förstört nedre 
Byttorp med en fruktansvärd byggnad, men jag som medbor-
gare får väl aldrig min vilja igenom. Tänk om, gör rätt.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.

G22 Fjällgatan 62
Jag protesterar mot bostadsbyggande av två höghus vid 
Fjällgatan mellan Byttorp och Tullen, Borås, ärendenummer 
BN2017-634.  

Tidigare bodde jag i ett hus mitt i naturen och det var mitt 
liv att bo där. Naturen ger lugn, det vet jag, från bl.a. stress-
sigt arbete som ingenjör. Dessvärre fick jag en stroke med 
afasi som gjorde att jag inte kunde bo kvar där. Jag fick en 
lägenhet på Tullen som jag känner är en lugn stadsdel med 
nära till naturen vid Byttorpssjön. Jag har en elrullstol som 
jag kör med ner till sjön och åker då vägen förbi det planerade 
byggandet av de två höghusen. Byggs de två byggnaderna 
inkl. garage och rondell skulle det kännas och vara förödande 
för mig. Lugnet från naturen, vattnet och det gröna behövs 
för alla människor. Det blir en enorm miljöpåverkan och 
området vid Byttorpsjön kommer bli helt förstört. Tullen 
kommer inte längre vara den lugna stadsdel som det är nu. 
Det räcker med att miljön runt Byttorpssjön förstördes för 
några år sedan genom byggandet av en massa hus på andra 
sidan sjön och denna nya planering är så mycket värre.  
Bevara det naturliga, den naturliga naturen! 

Jag anser att det är helt orimligt att bygga dessa byggnader 
med garage och rondell och jag anser att området ska vara 
kvar i befintligt skick och att ni tar hänsyn till detta.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.
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G23 Vindelgatan 34
Hej! Satt idag läste BT. Fick se era fula hus på Byttorp. 
Jag bor på Byttorp sedan 1999. Huset på 6 våningar blir 
mycket fult på detta område. Hade huset bara varit tre 
våningar så hade det smält in mycket bättre i miljön. Varför 
bygga på sex våningar och förstöra fina miljön på Byttorp. 
Alla andra hus är mellan 3 till 4 våningar. 
Någon måste ha missat detta i tanken när man bygger sådant 
hus på Byttorp. Bygg så det smälter in i det andra vore så bra.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Byggnadernas volym utgår från flera aspekter. En utav dem 
är den karaktäristiska byggnadsstrukturen för området, där 
punkthus är placerade på kuperad terräng. Referenshusen 
som planbeskrivningen hänvisar till ligger längs med 
Hällegatan samt Fjällgatan där husen är upp till 9 våningar 
höga och har ett mer exponerat läge en de husen som ligger 
ut med Hällegatan.

G24 Vindelgatan 30
Jag stödjer helt den nya detaljplanen BN2017-634 och är 
speciellt nöjd med möjligheten att få en rondell i nuvarande 
korsning Vindelgatan/Fjällgatan där det ofta missförstås 
förkörsrätten för de som kommer från höger Vindelgatan 
ut på Fjällgatan. Tror också att området har nytta av flera 
bostadsrätter.

G25 Hällegatan 22
Att utöka gatan och bygga en rondell är bra för att underlätta 
i trafiken. Men att bygga hus på detta grönområde är ju en 
mindre bra lösning, då detta är ett område där familjer, 
barn och personer har ett grönområde att kunna vistas på i 
närheten till en liten sjö.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16.

G26 Vindelgatan 48
En synpunkt är att det MÅSTE finnas P-platser till varje 
lägenhet. Att bara ha P-platser till 80% duger ABSOLUT 
INTE. Området är byggt i början av 50-talet och då finns det 
väldigt få bilar. Vilket innebär att i dagsläget är hela Hälle-
gatan och omkringliggande gator ”överfulla” med parkerade 
bilar.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses.

Enligt parkeringsreglerna ska byggnationer inom detta 
område ha 1 parkering per lägenhet. 

G27 Fjällgatan 32
Hej! 
Har följt denna resa med byggnation Byttorp södra som 
Riksbyggen vill utföra. 
Väl medveten om alla turer som genomförts. Det säger en 
det om motståndet att utföra bygget. Mest då Byttorp men 
även från Fjällgatan. Finns fler som reagerat. Antar ni är väl 
medvetna om det. 

Vill framföra mina åsikter då jag bor på gränsen nära mellan 
Byttorp Tullen.  Har läst och sett detaljplanen för Diarie 
nr. 2017-637. Det finns ett höghus till nära de två som skall 
byggas, kan tyckas bli bara för mycket och alldeles för höga 
anser jag. Det räcker med höghuset Fjällgatan 32! Varför inte 
lägre hus om nu skall byggas där överhuvudtaget. Dessa höga 
förstör både natur ooch utsikt för många.  
Det finns en tendens att bygga allt för höga hus i Borås. Det 
förstör inramningen av staden och för våra få grönområden. 
Väl medveten om att bostäder behövs! Gärna fler hyresrätter 
för de yngre kanske. 

Sen verkar det knepigt med grundvattnet och miljöförstö-
ringar just i detta område. Kan ju plötsligt upptäckas att 
bygget inte kan genomföras! Sedan ska det sprängas i sten 
och det kan medföra andra risker i miljön som jag tolkar det! 
Berg tillhör även naturen.

Det är ett uppskattat grönområde runt Kolbränningen låt det 
vara orört och röj upp i slänten. Barn som växer upp är vår 
framtid och behöver grönområden! 

Det får inte bli ett dåligt område här vi måste värna om alla 
runt om kring. Anser även att rondellen blir märklig kommer 
väl också att påverka marken runt om. Fjällgatan är ingen 
bred gata sedan tidigare och bussarna kör ofta vilket är 
perfekt. Men även viss tyngre kör även här. Motor vägen inte 
långt härifrån påverkar. 

Visst är det bra ni tänkt på garage under husen men men 
upprepar husen smälter inte in i området oavsett fasad det är 
höjden som inte är bra!  
Påverkar både naturen, området och människor.  
Det ska vara trivsamt lugnt och tryggt i området det gäller! 

Nu har jag framfört tankar och åsikter som jag önskar läses 
och beaktas! 

Tack för ordet!

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16 och G23 för kommentar till byggna-
tion i området samt byggnadens utformning och påverkan. 
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4. Synpunkter från övriga

G28 Hästhagsgatan 1
Jag motsätter mig att bygga höghus (punkthus kallar ni det) 
som planen beskriver då det väsentligt försämrar områdets 
struktur och miljö. Alla i Borås borde veta vad det innebär 
för miljö och brottslighet att bygga höghus. Att dessutom 
planera parkeringsdäck i sluttningen mot Kolbränningen med 
erfarenhet av andra parkeringsdäck i Borås är förkastligt. 
I många andra städer och länder river dom parkeringsdäck 
och höghus/punkthus för att miljö, brottslighet o.s.v. skall 
förbättras. 
För oss som bor på Tullen och Byttorp är rekreationsområdet 
runt Kolbränningen en anleding till att vi bor här och jag vill 
ha det kvar. 
Om det överhuvudtaget skall byggas, borde det vara max tre 
våningshus med rött tegel som fasadmaterial och garage i 
källare under mark.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses ej.

Se kommentar till G16 och G23 för kommentar till byggna-
tion i området samt byggnadens utformning och påverkan. 

 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Zilka Cosic 
Planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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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 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.            

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Hasse Ikävalko (M) och Hans 
Gustavsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Hans Gustavssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.                 

Sammanfattning  
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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.                      

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 

Nr 62
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gyn-
nande biståndsbeslut år 2021

2022-04-11 Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.            

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Hasse Ikävalko (M) och Hans 
Gustavsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Hans Gustavssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.                 

Sammanfattning  
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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.                      

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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 
familjomsorgsnämnden, 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. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1692

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 december 2021 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 december 2021   

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.Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 

 

58

50

82
79

94

70 69

77

30

40

50

60

70

80

90

100

21-03 21 06 21 09 21 12

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden

SoL LSS



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1693

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 december 2021 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 december 2021   

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.Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.    

Kommunstyrelsens beslut  
Kalla presidierna i Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Lokalförsörjningsförvaltningen till ett kommande sammanträde med 
Kommunstyrelsen, för att redogöra för boendesituationen och hur de planerar 
att åtgärda bristen på boendeplatser.  

Sammanfattning  
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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.        

I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende.                 
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Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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 
familjomsorgsnämnden, 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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Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, 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 
familjomsorgsnämnden, 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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Det råder brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL i Borås kommun. I 
rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige är det flera ärenden om 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på anpassade gruppbostäder enligt personkrets 3. Det 
innebär att vi inte klarar det lagstadgade uppdraget att tillhandahålla bostäder 
för denna grupp.  

I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige konstateras att det är fullt 
på Borås Stads vård- och omsorgsboenden och att vi inte kan erbjuda plats 
inom de lagstadgade tre månaderna.  

För att ta tag i den platsbrist som nu råder i Borås förslås att samla presidierna i 
Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska redogöra för boendesituation och 
hur de planerar att åtgärda bristen på boende.     

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 december 2021 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 december 2021   

58

50

82
79

94

70 69

77

30

40

50

60

70

80

90

100

21-03 21 06 21 09 21 12

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden

SoL LSS



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1696

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

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.Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Hans Gustavsson 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1697

Borås Stad 
  Sida 
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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.Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Hans Gustavsson 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
Datum 
2022-03-09 

 

 
Bilaga 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 31 december 2021 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

      

Sociala omsorgsnämnden   Daglig verksamhet 1138 M 

    1243 M 

    317 M 

    760 K 

    732 K 

    652 K 

    711 M 

    816 K 

    570 K 

    219 K 

    707 M 

    647 M 

    647 M 

    458 M 

    675 K 

    429 M 

    434 M 

    480 M 

    546 M 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1698

2 (3) 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Daglig verksamhet 648 K 

    648 K 

    646 M 

    648 K 

    665 K 

    938 M 

    225 M 

    127 M 

    648 K 

    295 M 

    225 K 

    121 M 

    467 K 

    128 M 

    121 M 

    121 K 

    137 M 

    192 K 

    150 M 

    256 M 

      

Sociala omsorgsnämnden   Kontaktperson 386 K 

    1108 M 

    424 M 

    426 K 

    448 K 

    301 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Kontaktperson 207 M 

    648 M 

    247 K 

    123 M 
 

    129 K 

      

Sociala omsorgsnämnden   Bostad m Särskild service 
för vuxna 

2783 M 

    2157 M 

    1668 K 

    1697 M 

    1569 M 

    1149 M 

    1127 K 

    763 M 

    406 M 

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Bostad med särskild ser-
vice för barn 

336 M 

      

Sociala omsorgsnämnden   Korttidsvistelse 1193 M 

    784 K 

    429 M 

    395 M 

    343 K 

      

Sociala omsorgsnämnden   Avlösarservice 143 K 

    220 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Avlösarservice 246 M 

    98 M 

    137 K 

    98 K 

      

Sociala omsorgsnämnden   Personlig assistans 375 M 

      

Sociala omsorgsnämnden   Ledsagarservice 262 M 

    280 K 

    343 K 

    234 M 

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Funktionshinderverksamhet 
Sociala omsorgsförvaltningen har under tredje kvartalet 2021 implementerat en ny ru-
tin för hur ej verkställda beslut redovisas internt. Resultatet av detta har varit att ett 
flertal beslut identifierats där insatsen till fullo inte verkställs, samt att ett antal tidigare 
redovisade beslut nu identifierats som verkställda. 

 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 rapporterades 39 beslut om Daglig verk-
samhet enligt LSS som ej verkställda. 6 tidigare rapporterade beslut har verkställts un-
der rapporteringsperioden. De bakomliggande orsakerna till varför de aktuella beslu-
ten om daglig verksamhet enligt LSS ej verkställts ligger enligt verkställigheten huvud-
sakligen på individnivå. Det finns många hinder i vardagen, såväl fysiska som psykiska 
utöver pågående pandemi, som gör det svårt för brukarna att komma till verksam-
heten. I vissa fall upplever verkställigheten även att vissa brukare inte alltid är motive-
rade att delta, trots att brukarna sökt insatsen. Vissa brukare har vidare avsagt sig in-
satsen till utföraren men ärendet har ännu ej avslutats hos handläggaren. Enstaka be-
slut är ej verkställda till följd av hög arbetsbelastning inom organisationen. Verkställig-
heten arbetar löpande för att verkställa de ej verkställda besluten genom samverkan 
med brukare, anhöriga och övriga professionella aktörer som finns runt varje enskild 
brukare. Insatser för att underlätta i detta arbete, som förutbestämd tvärproffessionell 
samverkanstid samt arbete med att förbättra den interna kommunikationen mellan ut-
förare och myndighetsutövning ses om utvecklingsområden. 
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Kontaktperson enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 rapporterades 11 beslut om kontaktperson en-
ligt LSS som ej verkställda eller delvis ej verkställda. Inga tidigare rapporterade beslut 
har verkställts under rapporteringsperioden. Anledningen till de ej/delvis verkställda 
besluten beror på enligt ansvarig verkställighet på svårigheter att rekrytera kontaktper-
soner, matchningen mellan brukare och kontaktperson, eller att den enskilde önskat 
få avvakta med verkställighet av beslutet utifrån rädsla att smittas av covid-19. Verk-
samheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera kontaktpersoner samt att motivera 
brukare att ta emot beviljad insats. 

 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 rapporterades 9 beslut om bostad med sär-
skild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verk-
ställda. 1 tidigare rapporterat beslut har verkställts under rapporteringsperioden. 
Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder 
enligt LSS inom Borås Stad för personer med utåtagerande beteende och personkrets 
3. Vissa individer har specifika krav på stadsdel, standard eller annat som medför att 
de tackar nej till erbjudanden som ej uppfyller dessa krav. 

 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 rapporterades 1 beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar enligt LSS som ej verkställt. Anledningen till detta 
uppges vara att brister i arbetsmiljön kring den enskilda brukaren medfört ett skydds-
stopp som ännu ej är hävt. 

 
Korttidsvistelse enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 rapporterades 5 beslut om korttidsvistelse som 
ej/delvis ej verkställda. Inget tidigare rapporterat beslut har verkställts under rappor-
teringsperioden. På korttiden finns ett flertal barn och ungdomar som ej önskar 
stanna över natt, utan väljer att åka hem för att återkomma följande morgon istället. 
Detta medför att insatsen rapporteras som ej verkställd i sin helhet. Verkställigheten 
arbetar med ett långsiktigt perspektiv då inskolning i verksamheten normalt kan ta 
mycket lång tid 

 
Avlösarservice enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 rapporterades 6 beslut av avlösarservice enligt 
LSS som ej/delvis ej verkställda. 1 tidigare rapporterat beslut har verkställts under 
rapporteringsperioden. Verkställigheten uppger dels svårighet att rekrytera och be-
hålla behörig personal, samt orimliga förväntningar ifrån anhöriga till brukaren som 
främsta anledningen till de ej verkställda besluten. Verksamheten arbetar aktivt med 
att rekrytera personal. 

 
Personlig assistans 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 rapporterades 1 beslut av personlig assistans en-
ligt LSS som ej verkställt. I det aktuella ärendet har vissa dubbelbemanningspass ej 
kunnat täckas då introduktion av nyanställda på arbetsplatsen, utifrån brukarens be-
hov, tar mycket lång tid. Brukaren har även tackat nej till vissa av de vikarier som er-
bjudits. 
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Ledsagarservice 
Vid utgången av tredje kvartalet 2021 rapporterades 5 beslut om ledsagarservice som 
ej/delvis ej verkställda. Inga tidigare rapporterade beslut har verkställts under rappor-
teringsperioden. Verksamheten beskriver att svårigheten att verkställa besluten beror 
på svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att brukare avböjer insatsen. 
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Ledsagarservice 
Vid utgången av tredje kvartalet 2021 rapporterades 5 beslut om ledsagarservice som 
ej/delvis ej verkställda. Inga tidigare rapporterade beslut har verkställts under rappor-
teringsperioden. Verksamheten beskriver att svårigheten att verkställa besluten beror 
på svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att brukare avböjer insatsen. 

1 (3) 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
Datum 
2022-03-09 

 

 
Bilaga 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2021 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden  X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 1206 K 

  X Kontaktfamilj 291 K 

  X Kontaktfamilj 249 K 

  X Kontaktfamilj 249 K 

  X Kontaktfamilj 221 M 

  X Kontaktfamilj 161 M 

  X Kontaktfamilj 92 M 

  X Kontaktperson 200 K 

  X Extravuxen 282 M 

      

IFO Vuxna  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

198 M 

  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

175 M 

  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

158 M 

  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

112 M 

  X Externt boende 228 M 

  X Externt boende 218 M 

  X Internt boende 198 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Internt boende 115 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

721 M 

  X Bostad med särskild 
service 

302 K 

  X Bostad med särskild 
service 

234 M 

  X Bostad med särskild 
service 

161 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 268 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 652 M 

  X Boendestöd 463 M 

  X Boendestöd 198 M 

  X Boendestöd 188 K 

  X Boendestöd 238 K 

  X Boendestöd 183 K 

  X Boendestöd 98 K 

  X Boendestöd 128 K 

  X Boendestöd 157 K 

      

  X Daglig sysselsättning 146 K 

      

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 940 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 612 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 547 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 510 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 345 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 335 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 325 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 261 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 216 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 198 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 195 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 195 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 195 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 191 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 189 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 189 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 182 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 182 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 176 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 171 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 169 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 167 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 162 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 160 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 157 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 150 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 149 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 149 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 147 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 146 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 122 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 121 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 108 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 107 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 december 2021 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 105 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 104 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 100 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 100 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 97 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 93 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 92 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 92 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 91 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 90 K 

      

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet u. 65 94 M 
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Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under fjärde 
kvartalet 2021. 
 
 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Sammanställning 
Fjärde kvartalet 2021 är det 17 ej verkställda beslut som rapporteras. Nio av dem 
avser insatser inom området barn och unga medan åtta insatser avser området vuxen. 
Av insatserna inom barn och unga-området gäller sex kontaktfamilj, en kontaktperson 
och en extravuxen. Fem flickor och fyra pojkar berörs. 
 
Inom vuxenområdet är det fyra som inte fått sin boendesociala insats med 
andrahandskontrakt verkställd, två som beviljats externt boende och två som beviljats 
internt boende, vilka inte verkställts. Samtliga personer som inte fått beviljade insatser 
verkställda är män. 
 
Kontaktfamilj 
Ej verkställda beslut gällande insatsen kontaktfamilj har nästan halverats sedan 
rapportering för kvartal 3. Flera beslut har antingen verkställts eller omprövats vilket 
resulterat i avslag. 
Beslutet med längst väntetid gäller ett tidigare familjehemsplacerat barn, vilket nu 
övergått till en vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i tre år på en 
kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; 
både kontaktfamilj samt barnets vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. 
Förra våren gjordes försök att få till stånd ett nätverksarbete, för att göra ytterligare 
försök att hitta resurser inom det egna nätverket, men nätverket är ytterst litet så detta 
gick inte att genomföra. 
Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits 
tilltänkta kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har 
tackat nej till uppdraget. Det finns även stora svårigheter att hitta kontaktfamiljer som 
matchar barnens behov då det råder brist på uppdragstagare. 
 
Kontaktperson 
Gällande det ej verkställda kontaktpersonsuppdraget har detta uppdrag tidigare varit 
verkställt, men kontaktpersonen avsade sig uppdraget på grund av personliga skäl. 
Det finns nu emellertid förslag på ny tilltänkt kontaktperson med uppstartsmöte i 
januari. 
 
Extravuxen 
Gällande insatsen Extravuxen har matchning gjorts vid två tillfällen med lämplig 
uppdragstagare, men ungdomen har då tackat nej till föreslagen person. Ungdomen 
har nyligen blivit familjehemsplacerad i nätverket, men det finns fortfarande ett behov 
av en Extravuxen för ungdomen, varför beslutet därför har förlängts. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
IFO Unga vuxna har under perioden inga ej verkställda beslut. Två ej verkställda 
beslut från föregående period avseende boendesocial insats med andrahandskontrakt 
har verkställts. 
Inom IFO Vuxen är det fyra insatser som inte verkställts. Mannen som har 198 ej 
verkställda dagar sedan beslut om insats är dömd till rättspsykiatrisk vård och 
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befinner sig på rättspsykiatrisk avdelning. Han kommer att vara kvar på 
rättspsykiatrisk avdelning till dess att på boendesocial insats med andrahandskontrakt 
verkställs. 
Mannen med 175 dagar som inte är verkställda kommer att flytta in i sin bostad 16 
januari. 
Han erbjöds flytt i december, men ville hellre invänta denna bostad med anledning av 
att denna bostad är större.  
 
Männen med 158 respektive 112 dagar som inte är verkställts godkänns inte som 
hyresgäst hos det kommunala bostadsbolaget varpå socialt kontrakt behöver ordnas 
via privat aktör. 
Under tiden har deras behov tillgodosetts genom vandrarhem beviljat av annan 
förvaltning respektive träningslägenhet. 
 
 
Externt boende 
Gällande beslutet som inte verkställts på 228 dagar så gäller det ett specifikt externt 
boende på entreprenad. Med anledning av att det inte finns platser tillgängligt och att 
det troligtvis inte kommer att finnas på ett tag framöver så planeras annat 
boendebistånd. Mannen har fram till slutet av december 2021 varit placerad på 
behandlingshem. 
Det andra beslutet som gäller externt boende har ej verkställts, men mannen har 
erbjudits annat boende. Han har varit placerad en period på extern boende, men valt 
att avsluta boendet på egen hand och har även valt i perioder att inte ta emot bistånd 
till externt boende. 
 
Internt boende 
Det ej verkställda beslutet med flest dagar verkställdes den 20:e december 2021. 
Mannen var fram till verkställigheten av internt boende placerad på Klintesväng, ett 
annat internt boende tillhandahållet av Borås Stad. 
Den andra mannen som har ett ej verkställt beslut gällande internt boende i form av 
träningslägenhet har under tiden varit placerad på ett externt boende med tillgång till 
personal dygnet runt. 
 
Analys 2021 
Ur ett lite längre tidsperspektiv har antalet ej verkställda beslut ökat jämfört med 
2019. Under 2020 sträckte sig antalet ej verkställda beslut mellan 13 och 19 beslut 1:a 
till 3:e kvartalet för att sedan gå ner till sex beslut under kvartal 4. Dock ökade antalet 
igen i början av 2021 och det tredje kvartalet innebar ett högt antal ej verkställda 
beslut, 27 stycken. En del av de besluten hade varit ej verkställda under en relativt 
lång tid. Under kvartal 4 har verksamheten arbetat systematiskt för att minska de ej 
verkställda besluten igen och antalet landade på 17 ej verkställda beslut. 
 
Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen, som i grunden 
bygger på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna, pågår ett omfattande och 
kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya uppdragstagare. Det är dock generellt 
sett svårt att hitta nya uppdragstagare som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt 
om det är flera syskon som önskar en och samma kontaktfamilj eller om det finns 
specifika behov. Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men 
det kan ta tid att hitta lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade 
insatser kan dröja. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan individ- och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för myndighetsutövningen för målgruppen i 
och med boendeprocessens införande. Individ och familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämnden har startat ett professionellt samverkansforum för dialog och 
verkställighet gällande boendesocial insats med andrahandskontrakt. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1709

7 (3) 
Samtliga personer som har ett ej verkställt beslut har en alternativ lösning i väntan på 
verkställighet av här redovisat ej verkställt beslut. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2021 rapporterades 4 beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. 2 tidigare rapporterade beslut har verkställts under 
rapporteringsperioden. Två av de ej verkställda besluten avvaktar verkställande tills 
brukarnas pågående vård under annan huvudman är fullgjord. Planerade interna 
omflyttar beräknas medföra att resterande ej verkställda beslut kan verkställas under 
2022. 
 
Boendestöd 
Under det fjärde kvartalet 2021 rapporterades 9 beslut om boendestöd enligt SoL 
som helt eller delvis ej verkställda. 10 tidigare rapporterade beslut har verkställts 
under rapporteringsperioden.  Samtliga ej verkställda beslut beror på att enskilda 
brukare tackat nej till insatsen helt eller delvis. Verkställigheten genomför i samverkan 
med ansvariga handläggare ett omfattande motivationsarbete för att få brukarna att ta 
emot beviljat stöd 
 
Daglig Sysselsättning 
Under det fjärde kvartalet 2021 rapporterades 1 beslut om daglig sysselsättning enligt 
SoL som ej verkställt. 2 sedan tidigare rapporterade beslut har verkställts eller 
avslutats under rapporteringsperioden. Verkställigheten ser att anledningen till de ej 
verkställda besluten oftast utgår ifrån de enskilda brukarnas motivationsnivå och 
individuella problematik. Verkställigheten samverkar med brukaren, dess privata som 
professionella nätverk för att motivera de enskilda brukarna att delta i verksamheten. . 
Förvaltningens nya satsning på aktiveringspedagoger förväntas även kunna arbeta 
motiverande i de ärenden som ej idag verkställs. 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
Analys 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 47 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, vilket är 14 fler än föregående kvartal. 

Av de 47 besluten gäller 46 insatsen vård- och omsorgsboende och en dagverksamhet 
för personer under 65 år. 

Anledningen till att besluten inte har blivit verkställda kan förklaras med olika orsaker, 
nedan beskrivna inom de nu två aktuella insatskategorierna där beslut inte verkställts: 

Vård- och omsorgsboende – Under kvartal 4 är det ingen brukare som tackat nej till 
verkställighet av sitt vård- och omsorgsboende beslut till följd av rädsla för att bli 
smittad av covid-19. Den främsta anledningen att ett beslut inte verkställts är att det 
är fullt på nämndens vård- och omsorgsboenden. Av de 46 personer som beviljats 
boende är det 34 stycken som ännu inte fått något erbjudande om plats inom de 
lagstadgade tre månaderna. Föregående kvartal 3 var det antalet 17 personer och 
under kvartal 2 ingen brukare som inte fått ett erbjudande inom lagstadgad tidsfrist. 

Det finns ingen skillnad i antal bifall på vård- och omsorgsboende för året 2020 och 
2021 som skulle förklara att fler nu inte får sina beslut verkställda inom tre månader. 
Situationen med ökat antal ej verkställda beslut bedöms ha uppstått till följd av att 
brukare som under pandemin valde att inte flytta in på sin erbjudna boendeplats nu 
valt att göra det, samtidigt som nya personer löpande också beviljas bifall på boende. 
Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har ökat under året. I januari 2021 
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var 807 platser belagda och under kvartal fyra pendlar samma siffra på 850-853, av 
nämndens totalt 866 boendeplatser. Under 2020 dog 381 brukare på vård- och 
omsorgsboenden (jmf med år 2019 – 332), samma siffra för 2021 var 276 brukare 
(105 färre brukare). 

Detta i sig påverkar omsättningstiden på vård- och omsorgsboenden, som i sig kan 
förklara varför kösituationen för tillfället ser ut som den gör. 

Konsekvensen av att det är fullt på vård- och omsorgsboende medför en slags 
kedjereaktion. Bland annat att korttidsplatser beläggs med brukare som inte kan åka 
hem i väntan på boendeplats. När det är fullt på korttidsenheterna har två åtgärder 
vidtagits under kvartal 4, dels överbeläggning med tre platser på den somatiska 
korttidsenheten, dels görs vårdköp av fyra korttidsplatser i Ulricehamns kommun. 
Svårt sjuka brukare har fått stanna kvar hemma med dygnet runt insatser av 
hemtjänsten, vissa har fått utökad dagverksamhet. Detta i sig kan såklart medföra en 
större påfrestning på anhöriga och hemtjänsten som får ta hand om fler svårt sjuka 
äldre i ordinärt boende. Biståndshandläggaren har ett uppföljningsansvar under tiden 
som ett beslut om boende inte kan verkställas. 

Utöver de 34 brukare som inte fått ett erbjudande om plats finns det brukare som 
erbjudits plats inom lagstadgad tidsfrist men själva för tillfället valt att tacka nej till 
inflytt. 

Några för att de har haft specifika önskemål om ett visst boende som inte haft ledig 
plats, några för att de anser att det trots allt fungerat bra hemma med 
hemtjänst/andra insatser och därmed velat avvakta flytt till vård- och omsorgsboende 
trots sitt bifallsbeslut. Dessa står då kvar i kön och rapporteras som ej verkställt beslut 
(kommunen har dock gjort vad som åligger dem då erbjudandet om plats skett inom 
tre månader). I dessa fall söker biståndshandläggaren regelbundet upp brukaren och 
undersöker hur vårdbehovet ser ut och för även i förekommande fall dialog om ett 
återtagande av ansökan/bifall på vård- och omsorgsboende. 

Dagverksamhet under 65  
En person beviljades och erbjöds plats för unga demenssjuka på klubb Viskan i 
september 2021. Person tillträdde aldrig platsen och sa upp insatsen i januari 2022. 
Anledningen var att hen ansåg sig få sitt behov tillgodosett via specialanpassat 
stödcentrum för hens sjukdom i Mölndal. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00226 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkorsändring Backvägen 7B  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring för 
Backvägen 7B under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden i ärendet.  

Fastighetsägaren och Borås Stad möttes i Hyresnämnden 23 mars 2022. 
Fastighetsägaren vidhöll att hyra på den nya nivån och med de nya villkoren är 
att betrakta som marknadsmässig hyra. Borås Stad hävdar att så inte är fallet. 
Parterna träffade efter förlikningssamtal ändå en överenskommelse enligt 
följande: 
 
”Hyrestiden ska från och med den 1 juli 2022 bestämmas till tre år med en 
förlängningstid om tre år. I övrigt ska de villkor gälla som framgår av 
hyresvärdensavtalsförslag” (ur Hyresnämndens protokoll, ärende nr 4958-21). 
 
Borås Stad anser fortfarande inte att hyresnivån i fastighetsägarens avtalsförslag 
är att betrakta som marknadsmässig hyra, men går ändå med på villkoren, av 
hänsyn till de som bor i den av Borås Stad förhyrda fastigheten. Hyresnivån 
skulle ha kunnat bestridas av Borås Stad, men inte utan att avflyttning från 
fastigheten först sker. 
 

 

Nr 63
Villkorsändring Backvägen 7B

2022-04-25 Dnr KS 2022-00226 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1712

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år. 

           

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Backvägen 7B 
2. Bilagor: KS Del av Hedagården 1:7 kontrakt 2012, KS Ansökan 

hyresnämnden, KS Göteborg HN 4958-21 Aktbil 25, KS Göteborg HN 
4958-21 Slutligt beslut 2022-03-23, KF LFF begäran att HN skall yttra 
sig om marknadshyra, KF LFF jmf mellan avtal Hedagården, bilaga1, 
KF LFF mall för jämförelsehyror ifylld, bilaga 2 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år. 

           

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Backvägen 7B 
2. Bilagor: KS Del av Hedagården 1:7 kontrakt 2012, KS Ansökan 

hyresnämnden, KS Göteborg HN 4958-21 Aktbil 25, KS Göteborg HN 
4958-21 Slutligt beslut 2022-03-23, KF LFF begäran att HN skall yttra 
sig om marknadshyra, KF LFF jmf mellan avtal Hedagården, bilaga1, 
KF LFF mall för jämförelsehyror ifylld, bilaga 2 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Hedagården 1:73
Adress Backvägen 7B
Hyresvärd L2 Hedagården 1:73 AB
Yta 580 kvm
Hyra 1 334 000 kr/år 2 300 kr/kvm
Index 100 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01

Slutgiltiga hyresnivån och dess villkor kommer Hyresnämnden att medla om. 

Hyra Sociala omsorgsnämnden
Yta
Klass Standard 
Schablonhyra 1 295 kr/kvm 
Årshyra 428 645 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 428 645 kr/år

Mellan skillnaden från 580 kvm och 331 kvm är lägenheter som hyrs ut till brukare på boendet 

331 kvm                                                       
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1715

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år. 
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Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
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Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år. 
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Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Hedagården 1:73
Adress Backvägen 7B
Hyresvärd L2 Hedagården 1:73 AB
Yta 580 kvm
Hyra 1 334 000 kr/år 2 300 kr/kvm
Index 100 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-07-01

Slutgiltiga hyresnivån och dess villkor kommer Hyresnämnden att medla om. 

Hyra Sociala omsorgsnämnden
Yta
Klass Standard 
Schablonhyra 1 295 kr/kvm 
Årshyra 428 645 kr/år
Totala Intäkter Årshyra 428 645 kr/år

Mellan skillnaden från 580 kvm och 331 kvm är lägenheter som hyrs ut till brukare på boendet 

331 kvm                                                       
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Sammanträdesdatum
2022-02-22

Lokalförsörjningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag
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Sammanträdesdatum
2022-02-22

Lokalförsörjningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr LFN 2022-00045 2.6.1.2 

Villkorsändring Backvägen 7B 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst.  

Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden ärendet. Datum för förhandlingar är 
satt till onsdag den 23 mars 2022. 

Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet.  

Nuvarande bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag
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HYRES- OCH ARRENDE- 
NÄMNDEN I GÖTEBORG 
Hyresnämnden 

 UNDERRÄTTELSE 
2022-03-22 

 Aktbilaga 25 
Ärende 4958-21 
Rotel 5 

 
 

D
ok

.Id
 2

2 2
66

1 

  Sida 1 (av 1) 

Om nämndens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Ullevigatan 15 måndag fredag  hggrotel5@dom.se 
Telefon 09:00 12:00 

13:00 15:00 
404 83 Göteborg Webbplats 

031-314 03 60 www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden-i-
goteborg/ 

 

 Borås Stad 
 
 

 
 
 
Parter: Borås Stad ./. L2 Hedagården 1:73 AB  
Ärendet gäller: medling, lokal (kontrakt nr: 5162L001) 
Fastighet/Adress: Hedagården 1:73, Backvägen 7 B, Borås 
 

 
De handlingar som följer med detta brev skickas till er för kännedom. 
 
 
 
 
Susanna Strandberg 
Telefon 031-314 03 78 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 18, 20-24 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1730



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1731



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1732



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1733

   Sida 1 (2) 

 

HYRES- OCH ARRENDE- 
NÄMNDEN I GÖTEBORG 
Hyresnämnden 

PROTOKOLL 
2022-03-23 

Aktbilaga 29 
Ärende nr 4958-21 
Rotel 5 

 
 

D
ok

.Id
 2

22
80

7 Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Ullevigatan 15 måndag–fredag  hggrotel5@dom.se 
Telefon 09:00–12:00 

13:00–15:00 
404 83 Göteborg Webbplats 

031-314 03 60 www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden-
i-goteborg/ 

 

Nämnden 
Ordförande: Hyresrådet Lise-Lotte Norén Wilkens 
 
Plats för handläggningen 
Nämndens kansli 
 
Fastighet/Adress 
Hedagården 1:73, Backvägen 7 B, Borås 
 
PARTER 
Sökande 
Borås Stad 
501 80 Borås, närvarande genom 
Stadsjuristen Lars-Olof Danielsson och Thobias Mattsson 
  
Motpart 
L2 Hedagården 1:73 AB, 559010-9723 
Östra Hamngatan 41 
411 10 Göteborg, närvarande genom ställföreträdare Karl Ljunggren  
  
Ombud: Advokat Shervin Shikhan 
Advokatfirman Lindahl KB 
Box 11911 
404 39 Göteborg, närvarande 
 
Saken 
Medling, lokal (kontrakt nr: 5162L001) 
___________________ 

 
Shervin Shikhan ger in fullmakt, aktbil 30. 

 

Lars-Olof Danielsson ger in fullmakt, aktbil 31. 

 

Ordföranden redogör för handlingarna i ärendet. 

 

Parterna redogör för sina ståndpunkter. 

 

Efter enskilda förlikningssamtal träffar parterna följande  
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HYRES- OCH ARRENDE- 
NÄMNDEN I GÖTEBORG 
Hyresnämnden 

PROTOKOLL 
2022-03-23 

4958-21 

 

Dok.Id 222807  
 

 

ÖVERENSKOMMELSE 

Hyrestiden ska från och med den 1 juli 2022 bestämmas till tre år med en 

förlängningstid om tre år. I övrigt ska de villkor gälla som framgår av hyresvärdens 

avtalsförslag (aktbil 3).  

 

Lars-Olof Danielsson återkalla medlingsansökan.  

 

BESLUT 

Hyresnämnden avskriver ärendet. 

 

Sammanträdet, som pågick kl. 10.30-11.45, förklaras avslutat. 

 

 

Lise-Lotte Norén Wilkens 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-05-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss 
Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förklara återremissen besvarad, och konstatera att Servicenämnden kan gå 
vidare med, i Borås Stads budget 2020, beviljat projekteringsuppdrag för 
utbyggnad på Pantängen. 

Servicenämnden får i uppdrag att komplettera beslutet i Borås Stads budget 
2020, att för nämnda investering avsätta 53 mnkr, med en uppdaterad kostnad 
för projektet. 

Ge Kommunstyrelsen i bemyndigande att efter kompletterande projektering 
godkänna att investeringen genomförs upp till en total kostnad av 61 mnkr, 
vilket motsvarar en kostnadsökning på högst 15 procent jämfört med 
ursprunglig budget. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Servicenämnden fattade i augusti 2019 beslut om en investeringsframställan för 
att bygga ut för nämndens egen verksamhet på fastigheten Pantängen 25. 
Kommunfullmäktige beviljade i november samma år (i Borås Stads budget för 
2020) ett projekteringsuppdrag, och avsatte i investeringsbudget totalt 53 mnkr 
för projektet.  

Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
kontorslokaler, vilket resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 
2020 att lyfta bort objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Detta 
beslut återremitterades av Kommunfullmäktige. 

Frågan har därefter beretts politiskt, bland annat utifrån framtida lokalbehov 
för gymnasieskolan och det förändrade läget när det gäller lediga lokaler på 
Kyllared.  

 

Nr 64
Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss 
Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kom-
munfullmäktiges investeringsplan 2020-2022

2021-05-09 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Servicenämndens beslut 2019-08-08 i sammanfattning (Dnr SN 2019-00096): 
”Servicenämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget, 
att godkänna Servicenämndens projekteringsframställan avseende utbyggnad av 
fastighet Pantängen 25, Borås. Detta är inte ett projekt som enbart innebär att 
flytta Dataservice till Pantängen utan berör hela Servicekontoret och dess 
utveckling. Trångboddheten på Pantängen har funnits under en lång tid och det 
påverkar vår personal negativt. Därutöver kan inte LFF planera in annan 
verksamhet i Nornan då dessa är upptagna av Dataservice.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade i Borås Stad budget 2020 att ”Ny- och 
ombyggnation ska ske på fastigheten Pantängen. Investeringen resulterar i 
bland annat en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av 
befintliga lokaler. Övriga delar omfattar ombyggnation av befintlig yta både 
inomhus och utomhus samt  översyn/utbyte och utbyggnad av belysning, 
ventilation, laddstationer och solcellsenergi. Dessa övriga investeringar är 
angelägna ur arbetsmiljösynpunkt och även viktiga för en fortsatt utveckling av 
verksamheten oberoende av nybyggnationen. För ovan nämnda investeringar 
avsätts totalt 60 mnkr varav 53 mnkr avser nybyggnationen. Servicenämnden 
beviljas samtidigt ett projekteringsuppdrag för utbyggnaden på Pantängen.”  
 
Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
lokaler. Hela staden-perspektivet ställdes mot en nämnds behov. Detta 
resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 2020 att lyfta bort 
objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Kommunstyrelsen föreslog 
”Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022. 
Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared.” 
 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 27 augusti 2020 yrkade 
Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt på återremiss, vilket också 
blev fullmäktiges beslut. Ur protokollet: 
 
”Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys 
av: 

 vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 

 vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared 

 vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på 
Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad 
kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli 
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Ärendet i sin helhet 
Servicenämndens beslut 2019-08-08 i sammanfattning (Dnr SN 2019-00096): 
”Servicenämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget, 
att godkänna Servicenämndens projekteringsframställan avseende utbyggnad av 
fastighet Pantängen 25, Borås. Detta är inte ett projekt som enbart innebär att 
flytta Dataservice till Pantängen utan berör hela Servicekontoret och dess 
utveckling. Trångboddheten på Pantängen har funnits under en lång tid och det 
påverkar vår personal negativt. Därutöver kan inte LFF planera in annan 
verksamhet i Nornan då dessa är upptagna av Dataservice.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade i Borås Stad budget 2020 att ”Ny- och 
ombyggnation ska ske på fastigheten Pantängen. Investeringen resulterar i 
bland annat en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av 
befintliga lokaler. Övriga delar omfattar ombyggnation av befintlig yta både 
inomhus och utomhus samt  översyn/utbyte och utbyggnad av belysning, 
ventilation, laddstationer och solcellsenergi. Dessa övriga investeringar är 
angelägna ur arbetsmiljösynpunkt och även viktiga för en fortsatt utveckling av 
verksamheten oberoende av nybyggnationen. För ovan nämnda investeringar 
avsätts totalt 60 mnkr varav 53 mnkr avser nybyggnationen. Servicenämnden 
beviljas samtidigt ett projekteringsuppdrag för utbyggnaden på Pantängen.”  
 
Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
lokaler. Hela staden-perspektivet ställdes mot en nämnds behov. Detta 
resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 2020 att lyfta bort 
objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Kommunstyrelsen föreslog 
”Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022. 
Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared.” 
 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 27 augusti 2020 yrkade 
Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt på återremiss, vilket också 
blev fullmäktiges beslut. Ur protokollet: 
 
”Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys 
av: 

 vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 

 vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared 

 vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på 
Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad 
kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli 
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 vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras 

 om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala 
verksamheten” 

 
De första månaderna 2022 har läget klarnat på avgörande punkter. Rysslands 
krig i Ukraina har lett till att förhyrda lokaler på Kyllared på obestämd framtid 
har ställts i ordning för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Vidare 
fortskrider arbetet med det så kallade Campus Bäckäng – det vill säga att ge 
Bäckängsgymnasiet möjlighet att expandera i kvarteret Nornan, där bland annat 
Servicenämndens Dataservice sitter. 
 
Från Serviceförvaltningen har följande uppgifter som svar på frågorna i 
återremissen inhämtats via förvaltningschefen Kenneth Lundqvist (2022-03-17): 
 
”1) Vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 
 
Svar: De konsekvenser som vi har analyserat fram bygger på våra erfarenheter 
att Servicekontoret har haft kontinuerlig verksamhet i kvarteret Pantängen 
sedan 2007. Förändringen över tid har ändrat verksamheterna i anläggningen 
som inledningsvis övervägande del bestod av verkstad, personal- och 
lagerlokaler. Under de år som Pantängen har varit verksamt har vi successivt 
fått en större del kontorsarbetsplatser för administrativ personal. Detta har ställt 
krav på anpassning av lokalerna, vilka också har genomförts genom åren allt 
eftersom förvaltningen har tillförts nya uppgifter. Befintliga lokaler kan idag 
inte anpassas ytterligare, då ytan är för liten kopplat till antalet personal som 
arbetar i förvaltningens olika verksamheter och har lett till ett 
arbetsmiljöproblem då vi inte kan finna plats för vår personal och de ökade 
uppdragen vi får av koncernen.  
 
Vi kan se följande konsekvenser: 
 
• Vi får svårt att uppnå de synergieffekter och genomföra de effektiviseringar 
inom administration som vi skulle kunna nå om vår verksamhet är samlad 
under ett tak. Ex ekonomi, HR, administration.   
 
• Servicekontoret består av fem helt olika avdelningar med vitt skilda uppgifter. 
Om nybyggnationen inte blir av uppnår vi inte möjligheten att knyta ihop 
Servicekontoret till en stark förvaltning. Då uppnår vi inte den ”vi-känsla” som 
vi strävar efter.  
 
• Med nuvarande lokaler kan vi inte utveckla förvaltningens befintliga 
verksamheter på Pantängen i takt med att staden växer. De nuvarande lokalerna 
börjar nå sitt max i antal verksamheter och allmänna utrymmen och börjar 
skapa arbetsplatsbrist med följder kopplat mot arbetsmiljön. 
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2) Vilka investeringar som trots en flytt av Dataservice till andra lokaler kan var 
nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa 
investeringar i sådana fall skulle bli. 
 
Svar: Pantängen är behov av att uppdatera vår restaurang/lunchrum och kök 
som idag endast har ett mottagningskök. Kök och restaurang/lunchrum måste 
uppdatera till ett tillagningskök av två orsaker. Dels för att få bättre ekonomi i 
restaurangen samt att vi ska kunna nå upp till de krav som ställs på stadens kök 
kopplat mot närproducerat, ekologisk/fairtrade, avtalstrohet och laga mat från 
grunden. Restaurang/lunchrum-delen måste också uppdateras med fler toaletter 
och en entré. Hela detta paket finns med i aktuell plan för ombyggnad.  
Investering för att anpassa kontorsutrymme och övriga lokaler går inte att 
genomföra. Orsak är att Pantängen inte har mer yta att bygga om och utveckla. 
Alla ytor som har funnits har byggts om för att kunna matcha de behov som 
alla verksamheter har på Pantängen. Idag har vi hamnat i det läget att uppdrag 
och personal inte längre får plats på Pantängen och vi har i stället fått en 
trångboddhet, vilket i sin tur skapar ett arbetsmiljöproblem.  
 
Vid flytt av Dataservice från Nornan måste andra lokaler hyras om vi inte 
bygger dessa själv. Att hyra och anpassa dessa lokaler kommer troligen bli 
dyrare än den hyra vi har idag på Nornan vilket kommer öka vår kostnader på 
totalen.  
 
Kostnad för detta är mycket svår att uppskatta då hela kostnadsberäkningarna 
bygger på att den nya delen av Pantängen tar vissa uppgifter som idag finns i 
den gamla delen av Pantängen och att både nybyggnad och 
renovering/anpassning av befintligt hus ingår i den kalkyl som ligger som grund 
till investeringen. De vill säga, jag inte vet hur stor investering som skulle 
behövas för att täcka renovering av nuvarande Pantängen då den ingår i 
totalkalkylen. 
 
3) Vilka synergieffekter kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras 
 
Svar: Det finns flera synergier att samlokalisera Servicekontorets verksamhet till 
en plats. En viktig funktion är att samordna är administration, ekonomi och HR 
i samma byggnad. Det ser vi som en mycket viktig del i arbetet med att skapa 
en ännu effektivare och mer konkurrenskraftig förvaltning i framtiden. Att 
därutöver samordna ledning och genomförande inom de fem olika 
avdelningarna skapar de förutsättningarna och synergier som är av stor vikt för 
att uppnå en effektiv och ekonomisk stark förvaltning kopplat mot nämndens 
uppdrag.  
 
Det Servicekontoret har åstadkommit i förstudien för nybyggnation och flytt av 
Dataservice till Pantängen är att skapa en ny arbetsplats med rätt arbetsmiljö för 
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2) Vilka investeringar som trots en flytt av Dataservice till andra lokaler kan var 
nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa 
investeringar i sådana fall skulle bli. 
 
Svar: Pantängen är behov av att uppdatera vår restaurang/lunchrum och kök 
som idag endast har ett mottagningskök. Kök och restaurang/lunchrum måste 
uppdatera till ett tillagningskök av två orsaker. Dels för att få bättre ekonomi i 
restaurangen samt att vi ska kunna nå upp till de krav som ställs på stadens kök 
kopplat mot närproducerat, ekologisk/fairtrade, avtalstrohet och laga mat från 
grunden. Restaurang/lunchrum-delen måste också uppdateras med fler toaletter 
och en entré. Hela detta paket finns med i aktuell plan för ombyggnad.  
Investering för att anpassa kontorsutrymme och övriga lokaler går inte att 
genomföra. Orsak är att Pantängen inte har mer yta att bygga om och utveckla. 
Alla ytor som har funnits har byggts om för att kunna matcha de behov som 
alla verksamheter har på Pantängen. Idag har vi hamnat i det läget att uppdrag 
och personal inte längre får plats på Pantängen och vi har i stället fått en 
trångboddhet, vilket i sin tur skapar ett arbetsmiljöproblem.  
 
Vid flytt av Dataservice från Nornan måste andra lokaler hyras om vi inte 
bygger dessa själv. Att hyra och anpassa dessa lokaler kommer troligen bli 
dyrare än den hyra vi har idag på Nornan vilket kommer öka vår kostnader på 
totalen.  
 
Kostnad för detta är mycket svår att uppskatta då hela kostnadsberäkningarna 
bygger på att den nya delen av Pantängen tar vissa uppgifter som idag finns i 
den gamla delen av Pantängen och att både nybyggnad och 
renovering/anpassning av befintligt hus ingår i den kalkyl som ligger som grund 
till investeringen. De vill säga, jag inte vet hur stor investering som skulle 
behövas för att täcka renovering av nuvarande Pantängen då den ingår i 
totalkalkylen. 
 
3) Vilka synergieffekter kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras 
 
Svar: Det finns flera synergier att samlokalisera Servicekontorets verksamhet till 
en plats. En viktig funktion är att samordna är administration, ekonomi och HR 
i samma byggnad. Det ser vi som en mycket viktig del i arbetet med att skapa 
en ännu effektivare och mer konkurrenskraftig förvaltning i framtiden. Att 
därutöver samordna ledning och genomförande inom de fem olika 
avdelningarna skapar de förutsättningarna och synergier som är av stor vikt för 
att uppnå en effektiv och ekonomisk stark förvaltning kopplat mot nämndens 
uppdrag.  
 
Det Servicekontoret har åstadkommit i förstudien för nybyggnation och flytt av 
Dataservice till Pantängen är att skapa en ny arbetsplats med rätt arbetsmiljö för 

Borås Stad 
  Sida 

5(5) 
 

 

Dataservice efter deras specifika verksamhetskrav och en ökad effektivitet för 
att lösa de uppdrag och tjänster vi utför, som är starkt förknippade med stadens 
förmåga att ge god samhällsservice till invånarna. En samordning av dessa 
stödjande funktioner till Borås stad verksamheter under ett tak kommer ge goda 
synergieffekter och förutsättningar för ett effektiv användande av skattekronan 
och förmågan att klara av påfrestningar vid extraordinära händelser” 

Kommunstyrelsens bedömning 
Efter en samlad avvägning i april 2022 bedömer Kommunstyrelsen att 
Servicenämndens utbyggnad på Pantängen 25 bör genomföras.  
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Servicenämnden 
 
 
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Datum 
2022-05-09 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss 
Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förklara återremissen besvarad, och att investeringsbeslutet avskrivs utan vidare 
åtgärd. 

Att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att, tillsammans med Servicekontoret, 
analysera och peka ut vilka områden i Borås som skulle kunna utgöra 
Servicekontorets framtida placering. 

 

Sammanfattning 
Servicenämnden fattade i augusti 2019 beslut om en investeringsframställan för 
att bygga ut för nämndens egen verksamhet på fastigheten Pantängen 25. 
Kommunfullmäktige beviljade i november samma år (i Borås Stads budget för 
2020) ett projekteringsuppdrag, och avsatte i investeringsbudget totalt 53 mnkr 
för projektet.  

Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
kontorslokaler, vilket resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 
2020 att lyfta bort objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Detta 
beslut återremitterades av Kommunfullmäktige. 

Frågan har därefter beretts politiskt, bland annat utifrån framtida lokalbehov 
för gymnasieskolan och det förändrade läget när det gäller lediga lokaler på 
Kyllared.  

 

Ärendet i sin helhet 
Servicenämndens beslut 2019-08-08 i sammanfattning (Dnr SN 2019-00096): 
”Servicenämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget, 
att godkänna Servicenämndens projekteringsframställan avseende utbyggnad av 
fastighet Pantängen 25, Borås. Detta är inte ett projekt som enbart innebär att 
flytta Dataservice till Pantängen utan berör hela Servicekontoret och dess 
utveckling. Trångboddheten på Pantängen har funnits under en lång tid och det 
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Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss 
Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förklara återremissen besvarad, och att investeringsbeslutet avskrivs utan vidare 
åtgärd. 

Att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att, tillsammans med Servicekontoret, 
analysera och peka ut vilka områden i Borås som skulle kunna utgöra 
Servicekontorets framtida placering. 

 

Sammanfattning 
Servicenämnden fattade i augusti 2019 beslut om en investeringsframställan för 
att bygga ut för nämndens egen verksamhet på fastigheten Pantängen 25. 
Kommunfullmäktige beviljade i november samma år (i Borås Stads budget för 
2020) ett projekteringsuppdrag, och avsatte i investeringsbudget totalt 53 mnkr 
för projektet.  

Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
kontorslokaler, vilket resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 
2020 att lyfta bort objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Detta 
beslut återremitterades av Kommunfullmäktige. 

Frågan har därefter beretts politiskt, bland annat utifrån framtida lokalbehov 
för gymnasieskolan och det förändrade läget när det gäller lediga lokaler på 
Kyllared.  

 

Ärendet i sin helhet 
Servicenämndens beslut 2019-08-08 i sammanfattning (Dnr SN 2019-00096): 
”Servicenämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget, 
att godkänna Servicenämndens projekteringsframställan avseende utbyggnad av 
fastighet Pantängen 25, Borås. Detta är inte ett projekt som enbart innebär att 
flytta Dataservice till Pantängen utan berör hela Servicekontoret och dess 
utveckling. Trångboddheten på Pantängen har funnits under en lång tid och det 
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påverkar vår personal negativt. Därutöver kan inte LFF planera in annan 
verksamhet i Nornan då dessa är upptagna av Dataservice.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade i Borås Stad budget 2020 att ”Ny- och 
ombyggnation ska ske på fastigheten Pantängen. Investeringen resulterar i 
bland annat en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av 
befintliga lokaler. Övriga delar omfattar ombyggnation av befintlig yta både 
inomhus och utomhus samt  översyn/utbyte och utbyggnad av belysning, 
ventilation, laddstationer och solcellsenergi. Dessa övriga investeringar är 
angelägna ur arbetsmiljösynpunkt och även viktiga för en fortsatt utveckling av 
verksamheten oberoende av nybyggnationen. För ovan nämnda investeringar 
avsätts totalt 60 mnkr varav 53 mnkr avser nybyggnationen. Servicenämnden 
beviljas samtidigt ett projekteringsuppdrag för utbyggnaden på Pantängen.”  
 
Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
lokaler. Hela staden-perspektivet ställdes mot en nämnds behov. Detta 
resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 2020 att lyfta bort 
objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Kommunstyrelsen föreslog 
”Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022. 
Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared.” 
 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 27 augusti 2020 yrkade 
Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt på återremiss, vilket också 
blev fullmäktiges beslut. Ur protokollet: 
 
”Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys 
av: 

 vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 

 vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared 

 vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på 
Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad 
kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli 

 vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras 

 om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala 
verksamheten” 

 
De första månaderna 2022 har läget klarnat på avgörande punkter. Rysslands 
krig i Ukraina har lett till att förhyrda lokaler på Kyllared på obestämd framtid 
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har ställts i ordning för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Vidare 
fortskrider arbetet med det så kallade Campus Bäckäng – det vill säga att ge 
Bäckängsgymnasiet möjlighet att expandera i kvarteret Nornan, där bland annat 
Servicenämndens Dataservice sitter. 
 
Från Serviceförvaltningen har följande uppgifter som svar på frågorna i 
återremissen inhämtats via förvaltningschefen Kenneth Lundqvist (2022-03-17): 
 
”1) Vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 
 
Svar: De konsekvenser som vi har analyserat fram bygger på våra erfarenheter 
att Servicekontoret har haft kontinuerlig verksamhet i kvarteret Pantängen 
sedan 2007. Förändringen över tid har ändrat verksamheterna i anläggningen 
som inledningsvis övervägande del bestod av verkstad, personal- och 
lagerlokaler. Under de år som Pantängen har varit verksamt har vi successivt 
fått en större del kontorsarbetsplatser för administrativ personal. Detta har ställt 
krav på anpassning av lokalerna, vilka också har genomförts genom åren allt 
eftersom förvaltningen har tillförts nya uppgifter. Befintliga lokaler kan idag 
inte anpassas ytterligare, då ytan är för liten kopplat till antalet personal som 
arbetar i förvaltningens olika verksamheter och har lett till ett 
arbetsmiljöproblem då vi inte kan finna plats för vår personal och de ökade 
uppdragen vi får av koncernen.  
 
Vi kan se följande konsekvenser: 
 
• Vi får svårt att uppnå de synergieffekter och genomföra de effektiviseringar 
inom administration som vi skulle kunna nå om vår verksamhet är samlad 
under ett tak. Ex ekonomi, HR, administration.   
 
• Servicekontoret består av fem helt olika avdelningar med vitt skilda uppgifter. 
Om nybyggnationen inte blir av uppnår vi inte möjligheten att knyta ihop 
Servicekontoret till en stark förvaltning. Då uppnår vi inte den ”vi-känsla” som 
vi strävar efter.  
 
• Med nuvarande lokaler kan vi inte utveckla förvaltningens befintliga 
verksamheter på Pantängen i takt med att staden växer. De nuvarande lokalerna 
börjar nå sitt max i antal verksamheter och allmänna utrymmen och börjar 
skapa arbetsplatsbrist med följder kopplat mot arbetsmiljön. 
 
2) Vilka investeringar som trots en flytt av Dataservice till andra lokaler kan var 
nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa 
investeringar i sådana fall skulle bli. 
 
Svar: Pantängen är behov av att uppdatera vår restaurang/lunchrum och kök 
som idag endast har ett mottagningskök. Kök och restaurang/lunchrum måste 
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har ställts i ordning för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Vidare 
fortskrider arbetet med det så kallade Campus Bäckäng – det vill säga att ge 
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Från Serviceförvaltningen har följande uppgifter som svar på frågorna i 
återremissen inhämtats via förvaltningschefen Kenneth Lundqvist (2022-03-17): 
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Svar: De konsekvenser som vi har analyserat fram bygger på våra erfarenheter 
att Servicekontoret har haft kontinuerlig verksamhet i kvarteret Pantängen 
sedan 2007. Förändringen över tid har ändrat verksamheterna i anläggningen 
som inledningsvis övervägande del bestod av verkstad, personal- och 
lagerlokaler. Under de år som Pantängen har varit verksamt har vi successivt 
fått en större del kontorsarbetsplatser för administrativ personal. Detta har ställt 
krav på anpassning av lokalerna, vilka också har genomförts genom åren allt 
eftersom förvaltningen har tillförts nya uppgifter. Befintliga lokaler kan idag 
inte anpassas ytterligare, då ytan är för liten kopplat till antalet personal som 
arbetar i förvaltningens olika verksamheter och har lett till ett 
arbetsmiljöproblem då vi inte kan finna plats för vår personal och de ökade 
uppdragen vi får av koncernen.  
 
Vi kan se följande konsekvenser: 
 
• Vi får svårt att uppnå de synergieffekter och genomföra de effektiviseringar 
inom administration som vi skulle kunna nå om vår verksamhet är samlad 
under ett tak. Ex ekonomi, HR, administration.   
 
• Servicekontoret består av fem helt olika avdelningar med vitt skilda uppgifter. 
Om nybyggnationen inte blir av uppnår vi inte möjligheten att knyta ihop 
Servicekontoret till en stark förvaltning. Då uppnår vi inte den ”vi-känsla” som 
vi strävar efter.  
 
• Med nuvarande lokaler kan vi inte utveckla förvaltningens befintliga 
verksamheter på Pantängen i takt med att staden växer. De nuvarande lokalerna 
börjar nå sitt max i antal verksamheter och allmänna utrymmen och börjar 
skapa arbetsplatsbrist med följder kopplat mot arbetsmiljön. 
 
2) Vilka investeringar som trots en flytt av Dataservice till andra lokaler kan var 
nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa 
investeringar i sådana fall skulle bli. 
 
Svar: Pantängen är behov av att uppdatera vår restaurang/lunchrum och kök 
som idag endast har ett mottagningskök. Kök och restaurang/lunchrum måste 
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uppdatera till ett tillagningskök av två orsaker. Dels för att få bättre ekonomi i 
restaurangen samt att vi ska kunna nå upp till de krav som ställs på stadens kök 
kopplat mot närproducerat, ekologisk/fairtrade, avtalstrohet och laga mat från 
grunden. Restaurang/lunchrum-delen måste också uppdateras med fler toaletter 
och en entré. Hela detta paket finns med i aktuell plan för ombyggnad.  
Investering för att anpassa kontorsutrymme och övriga lokaler går inte att 
genomföra. Orsak är att Pantängen inte har mer yta att bygga om och utveckla. 
Alla ytor som har funnits har byggts om för att kunna matcha de behov som 
alla verksamheter har på Pantängen. Idag har vi hamnat i det läget att uppdrag 
och personal inte längre får plats på Pantängen och vi har i stället fått en 
trångboddhet, vilket i sin tur skapar ett arbetsmiljöproblem.  
 
Vid flytt av Dataservice från Nornan måste andra lokaler hyras om vi inte 
bygger dessa själv. Att hyra och anpassa dessa lokaler kommer troligen bli 
dyrare än den hyra vi har idag på Nornan vilket kommer öka vår kostnader på 
totalen.  
 
Kostnad för detta är mycket svår att uppskatta då hela kostnadsberäkningarna 
bygger på att den nya delen av Pantängen tar vissa uppgifter som idag finns i 
den gamla delen av Pantängen och att både nybyggnad och 
renovering/anpassning av befintligt hus ingår i den kalkyl som ligger som grund 
till investeringen. De vill säga, jag inte vet hur stor investering som skulle 
behövas för att täcka renovering av nuvarande Pantängen då den ingår i 
totalkalkylen. 
 
3) Vilka synergieffekter kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras 
 
Svar: Det finns flera synergier att samlokalisera Servicekontorets verksamhet till 
en plats. En viktig funktion är att samordna är administration, ekonomi och HR 
i samma byggnad. Det ser vi som en mycket viktig del i arbetet med att skapa 
en ännu effektivare och mer konkurrenskraftig förvaltning i framtiden. Att 
därutöver samordna ledning och genomförande inom de fem olika 
avdelningarna skapar de förutsättningarna och synergier som är av stor vikt för 
att uppnå en effektiv och ekonomisk stark förvaltning kopplat mot nämndens 
uppdrag.  
 
Det Servicekontoret har åstadkommit i förstudien för nybyggnation och flytt av 
Dataservice till Pantängen är att skapa en ny arbetsplats med rätt arbetsmiljö för 
Dataservice efter deras specifika verksamhetskrav och en ökad effektivitet för 
att lösa de uppdrag och tjänster vi utför, som är starkt förknippade med stadens 
förmåga att ge god samhällsservice till invånarna. En samordning av dessa 
stödjande funktioner till Borås stad verksamheter under ett tak kommer ge goda 
synergieffekter och förutsättningar för ett effektiv användande av skattekronan 
och förmågan att klara av påfrestningar vid extraordinära händelser” 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Efter en samlad avvägning i april 2022 bedömer Kommunstyrelsen att 
Servicenämndens utbyggnad på Pantängen 25 inte bör genomföras. 
Kommunstyrelsen ser i stället med fördel att en ny placering för 
Servicekontoret bör studeras, för att frigöra marken till förmån för framtida, 
attraktiva bostäder. 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Servicenämnden 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Efter en samlad avvägning i april 2022 bedömer Kommunstyrelsen att 
Servicenämndens utbyggnad på Pantängen 25 inte bör genomföras. 
Kommunstyrelsen ser i stället med fördel att en ny placering för 
Servicekontoret bör studeras, för att frigöra marken till förmån för framtida, 
attraktiva bostäder. 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Servicenämnden 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
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Årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
samordningsförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beslutar för sin del styrelsen för Sjuhärads 
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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds  Årsredovisning

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 rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsre-
dovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat i 
verksamhetsplanen för år 2021.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland an-
nat att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning 
av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även 
ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund. 
Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all 
den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovis-
ningssed?

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

o Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade
mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning
uppnåtts?

• Granskningen kommer även avse nedanstående områden:

o Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

o Resultaträkning.

o Kassaflödesanalys.

o Balansräkning.

o Väsentliga personalförhållanden.

o Intern kontroll.
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Granskning av verksamheten
I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhets-
mål i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen 
avser i huvudsak:

• Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.

• Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.

• Uppföljning och kontroll av pågående projekt.

• Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande 
väsentliga personalförhållanden. 

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 

Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s.
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomis-
ka ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser
Sjuhärads Samordningsförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i års-
redovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.
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1.5 Metod
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
 väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. 
Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps 
som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av 
förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella 
investeringar i den bemärkelsen.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund. 

1.6 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Region 

Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
Samordningsförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning,

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter,

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbun-
dets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisionskontoret 
bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är aktuellt 
för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och 
redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen. 
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Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning 
då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR. 

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds års-
redovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 
2021. 

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kost-
nader under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR. 

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 92,5 tkr för perioden 2021-01-01 – 
2021-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras 
som planerat under året. 

2.4.2 Verifikationer och stickprov  
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kom-
mun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i 
3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande 
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, 
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vil-
ken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt 
var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 47 
stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras 
med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. 
Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller Sam-
ordnings förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom 
linjen.   

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräck-
liga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets 
resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Årets resultat från 2019 
och 2020 har ombokats 2021. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för 
att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2021-12-31 till 3,84 mnkr och 
uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för motsva-
rande post för det föregående räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet för-
håller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning. Förbundet inte har några investeringar och upprättar därmed ingen investe-
ringsredovisning. 

2.8 Balanskrav 
Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att 
inte reglera ett negativt resultat. 

Revisionskontoret noterar att förbundet följer LKBR och RKR där balanskravsutredningen i 
årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 92,5 tkr och är korrekt uppställd. 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 
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Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska 
vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet. 

2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska fast-
ställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella målen. 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhets-
mässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 

2.11 Övriga iakttagelser 
Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten 
ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. 

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2021 innehåller budget för åren 2019-
2021, dock saknas budget för år 2022. 

2.12 Måluppfyllelse 
Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete 
Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat 
om det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande 
bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas 
organisationer.2 

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2021-2023 fastställt följande 
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna:

o aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och
kvantitativa mål.

o Ökad samverkan mellan parterna.

2 Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
3 Ibid.
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om det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande 
bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas 
organisationer.2 

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2021-2023 fastställt följande 
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna:

o aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och
kvantitativa mål.

o Ökad samverkan mellan parterna.

2 Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
3 Ibid.
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• För samhället: 

o Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av
offentlig försörjning.

o Fler förvärvsarbetar.

• För individen:

o Förberedande,

• Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• Ökad självkänsla och självförtroende

• Förbättrad hälsa och livskvalitet

o Kartläggande,

• insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga

• ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga

o Rehabilitering till arbete/studier,

• ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier

• ökad disponibel inkomst

o Förebyggande

• behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• behålla eller öka hälsa och livskvalitet

Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS (sek-
torsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, vissa 
verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter 
lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut 
efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande 
ökat från 11 personer till 30 och studerande från 19 personer till 35 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna. 

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande 
insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsme-
toden, som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Inga konkreta samman-
ställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar 
av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.  

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska 
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i 
huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål. 

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verk-
samhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de 
beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret noterar att en ny omarbetad 
verksamhetsplan från år 2022-2024 är beslutad den 24 november 2021 av Förbundsstyrelsen. 
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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds  Årsredovisning

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de 
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet 
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning 
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte 
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och 
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. 

2.13 Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verk-
samhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av 
Förbundsstyrelsen den 2 februari 2021. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys 
som legat till grund för internkontrollplanen. 

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och 
rapporterat till Förbundsstyrelsen tre gånger under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå 
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God 
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål 
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens 
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrel-
sens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika 
underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess 
uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också gransknings-
resultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit 
riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. 
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och 
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna finns i 
sidoordnad form. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är upp-
ställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar 
i årsredovisningen. 

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.
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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds  Årsredovisning

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de 
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet 
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning 
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte 
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och 
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. 

2.13 Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verk-
samhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av 
Förbundsstyrelsen den 2 februari 2021. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys 
som legat till grund för internkontrollplanen. 

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och 
rapporterat till Förbundsstyrelsen tre gånger under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå 
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God 
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål 
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens 
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrel-
sens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika 
underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess 
uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också gransknings-
resultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit 
riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. 
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och 
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna finns i 
sidoordnad form. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är upp-
ställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar 
i årsredovisningen. 

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.
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Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande stra-
tegiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå 
det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om 
tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp 
i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads 
Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt 
uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Revisionsnoterar att en ny verksamhetsplan 
avseende år 2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovis-
ning 2021 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar 
att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksam-
heten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk 
hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets 
ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finan-
siella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det saknas 
en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av 
Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan 
för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelse-
möten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 
januari 2022.

Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisning-
en redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig 
redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att 
Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte 
att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av 
verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. 
Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med 
mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-02-10

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Revisorerna
Sjuhärads Samordningsförbund

Till
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i 
Sjuhärads Samordningsförbund 
Regionfullmäktige i Västra Götaland

Revisionsberättelse för Sjuhärads 
Samordningsförbund år 2021

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads 
Samordningsförbund (organisationsnummer 222000 – 2105) för verksamhetsåret 2021. Uppdraget är vidare 
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorns ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag 
om kommunal bokföring och redovisning, God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Till revisionsberät-
telsen bifogas rapporten Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021. 

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 
har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att 
 specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna 
finns i sidoordnad form. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den  ekonomiska 
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 
Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att alla 
 aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.
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Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt mål. 
Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsik-
tiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte 
i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller 
ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för 
insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Jag bedömer  
att Sjuhärads Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet  
samt uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Jag noterar att en ny verksamhetsplan avseende år 
2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen. 

Jag noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 båda har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Jag konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål. 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga må-
len och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Min bedömning är att 
förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finan-
siella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Jag noterar att det saknas en analys av måluppfyllelsen 
gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen. 
Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har 
genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar upp-
följningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.

Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga 
händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verk-
samhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 
redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer jag att redo-
visningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Jag 
förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör 
följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

BORÅS 2022-02-10

Bo-Lennart Bäcklund 
Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen 

Bilaga: 
Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021.
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Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt mål. 
Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsik-
tiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte 
i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller 
ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för 
insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Jag bedömer  
att Sjuhärads Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet  
samt uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Jag noterar att en ny verksamhetsplan avseende år 
2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen. 

Jag noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 båda har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Jag konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål. 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga må-
len och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Min bedömning är att 
förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finan-
siella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Jag noterar att det saknas en analys av måluppfyllelsen 
gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen. 
Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har 
genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar upp-
följningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.

Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga 
händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verk-
samhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 
redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer jag att redo-
visningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Jag 
förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör 
följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

BORÅS 2022-02-10

Bo-Lennart Bäcklund 
Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen 

Bilaga: 
Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021.
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1.  Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. 
 
Organisation  
Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 
området var vid halvårsskifte drygt 227 500 invånare enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 
 
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra 
ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en 
representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot 
och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av 
de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av 
ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller 
vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.  
 
Uppdrag 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning 
som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar 
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.  
Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos 
kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  
 
Finansiering & Medlemsavgifter 
Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras 
andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.  
Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i 
Sjuhärad under 2021. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).  
 

Ägarparternas bidrag    tkr 
    
Försäkringskassa 4 516 
Arbetsförmedlingen 4 516 
Kommuner 5 000 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 
Totalt 19 032 

 
Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer över 10 miljoner från ESF. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 
närmare varandra i en flexibel samarbetsform. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 

 

Bollebygd   210  
Borås 2506 
Herrljunga   208 
Mark   768 
Svenljunga   237 
Tranemo   264 
Ulricehamn   545 
Vårgårda   262 
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rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att 
arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande 
professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på 
individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 
 
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkt 
från medlemmar rad 1 
Externa projekt rad 2 

 
+19 032 
+10 859 

 
+19 032 
+9 624 

 
+19 087 
+7 185 

 
+19 620 
+14 953 

 
+20 000 
+12 614 

 
+17 668 
+7 722 

Verksamhetens  
totala kostnader 

 
-29 798 

 
-28 275 

 
-26 319 

 
-34 218 

 
-32 215 

 
-25 311 

Årets resultat 93 378 -47 355 399 79 
 
 
Soliditet 

3843/ 
15 140 
25% 

3 750/ 
12 564 
30% 

3 372 / 
10 126  
33% 

3 419 / 
14 482  
24% 

3 064 / 
13 582  
23% 

 2 665 / 
11 728  
23% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 0 
 
Inkomster redovisas i separata poster då både omfattning av projektdrift och medlemmarnas anslag 
skiljt sig åt över åren. Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2021 
och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt 
förbundet sökt och beviljats att driva, samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.   
 
Enligt fastställd verksamhetsplan har både strukturövergripande samverkan och individinriktade 
åtgärder finansierats 2021, genom projekt och löpande verksamhet. Året har fortsatt påverkats av 
rådande pandemi, men basverksamheterna bedrevs ändå kontinuerligt av förbundets ägare med 
drift av ESF-projekt upptill. Det har skiftat under året i vilken omfattning aktiviteter behövt 
förläggas digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att undvika att ställa in.  
 
Merparten av aktiviteterna är pre-rehabiliterande insatser till kvinnor och män i åldrarna 16-64 år 
som står utanför arbetsmarknaden och som varit eller riskerat att bli aktuella hos två eller fler av 
förbundets medlemmar. 73 % av förbundets medel har använts till dessa. Utbud av aktiviteter har 
anpassats efter lokala behov och förutsättningar men även utifrån pandemi och förekommande 
restriktioner. Samtliga aktiviteter är öppna för alla boende i Sjuhärad men de flesta har nyttjat 
aktivitet i sin boendekommun och endast ett fåtal personer har kommit från angränsande 
kommuner, i något undantagsfall även boende utanför Sjuhärad. Det har varit behovet av stöd som 
varit avgörande i dessa fall. En mindre del av aktiviteter har som målsättning att föra individer åter 
till arbete eller studier och till dessa har 9 % av medlen nyttjats.  
 
Strukturövergripande har 13 % av medlen bekostat insatser som utbildar medlemmarnas personal, 
kartlägger, förebygger och förhindrar risker. Resterande 6 % har nyttjats till förbundets 
övergripande kostnader för kansli, styrelse, ekonomiservice och revision. 
 
Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit 
kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men 
utfallet landar på ett överskott om knappt 100tkr.  (92 525kr) 
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rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att 
arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande 
professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på 
individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 
 
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkt 
från medlemmar rad 1 
Externa projekt rad 2 

 
+19 032 
+10 859 

 
+19 032 
+9 624 

 
+19 087 
+7 185 

 
+19 620 
+14 953 

 
+20 000 
+12 614 

 
+17 668 
+7 722 

Verksamhetens  
totala kostnader 

 
-29 798 

 
-28 275 

 
-26 319 

 
-34 218 

 
-32 215 

 
-25 311 

Årets resultat 93 378 -47 355 399 79 
 
 
Soliditet 

3843/ 
15 140 
25% 

3 750/ 
12 564 
30% 

3 372 / 
10 126  
33% 

3 419 / 
14 482  
24% 

3 064 / 
13 582  
23% 

 2 665 / 
11 728  
23% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 0 
 
Inkomster redovisas i separata poster då både omfattning av projektdrift och medlemmarnas anslag 
skiljt sig åt över åren. Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2021 
och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt 
förbundet sökt och beviljats att driva, samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.   
 
Enligt fastställd verksamhetsplan har både strukturövergripande samverkan och individinriktade 
åtgärder finansierats 2021, genom projekt och löpande verksamhet. Året har fortsatt påverkats av 
rådande pandemi, men basverksamheterna bedrevs ändå kontinuerligt av förbundets ägare med 
drift av ESF-projekt upptill. Det har skiftat under året i vilken omfattning aktiviteter behövt 
förläggas digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att undvika att ställa in.  
 
Merparten av aktiviteterna är pre-rehabiliterande insatser till kvinnor och män i åldrarna 16-64 år 
som står utanför arbetsmarknaden och som varit eller riskerat att bli aktuella hos två eller fler av 
förbundets medlemmar. 73 % av förbundets medel har använts till dessa. Utbud av aktiviteter har 
anpassats efter lokala behov och förutsättningar men även utifrån pandemi och förekommande 
restriktioner. Samtliga aktiviteter är öppna för alla boende i Sjuhärad men de flesta har nyttjat 
aktivitet i sin boendekommun och endast ett fåtal personer har kommit från angränsande 
kommuner, i något undantagsfall även boende utanför Sjuhärad. Det har varit behovet av stöd som 
varit avgörande i dessa fall. En mindre del av aktiviteter har som målsättning att föra individer åter 
till arbete eller studier och till dessa har 9 % av medlen nyttjats.  
 
Strukturövergripande har 13 % av medlen bekostat insatser som utbildar medlemmarnas personal, 
kartlägger, förebygger och förhindrar risker. Resterande 6 % har nyttjats till förbundets 
övergripande kostnader för kansli, styrelse, ekonomiservice och revision. 
 
Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit 
kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men 
utfallet landar på ett överskott om knappt 100tkr.  (92 525kr) 
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1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att 
bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,84 mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för 
att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik 
verksamhet implementeras. 
 
Merparten av förbundets aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part 
som utför insatserna. I verksamheterna sker tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade 
metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent. Metoderna värderas högt av såväl 
chefer som personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att 
det gett dem bra verktyg för insikt och förändring. Aktiviteter har med anpassningar mestadels 
kunnat ske även under årets perioder av omfattande Covid och med hänsyn till samhälleliga regler 
kring smittskydd. Under hösten utökades under en period andelen aktiviteter som kunde ske 
fysiskt. Omställningarna påverkar resultaten både genom att verksamheterna haft svårare att ta 
emot deltagare och genom att remittering minskats eller försvårats när andra arbetsuppgifter 
kommer emellan.  
 
Förbundet har haft omfattande projektdrift samtidigt som vissa projektmoment försenats eller nått 
mindre volymer än beräknat. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning 
av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande 
som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig upp till tre år. Projektredovisning och 
ansökan till finansiär om utbetalning för att täcka projektets kostnader sker efter att förbundet 
betalat. Modellen gör att avräkning släpar, med osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader 
och ersättning tills projektet/projekten slutreviderats. Ett av förbundets pågående projekt 
finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och 
osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.   
 
Investeringar har i likhet med tidigare år varken planerats eller skett under året.    
 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 har fortsatt skapat oro bland såväl deltagare som personal och remittenter och den 
påverkan som smittan har på respektive organisation påverkar i sin tur även parterna i relation till 
förbundet genom hur många deltagare som rekryteras etc. Även ägarparters omorganisering, 
förändringar i regelverk och förordningar samt personalomsättning påverkar förbundets drift. 
 
Många kompetensutvecklingsinsatser har flyttats framåt i tid då personalen har varit för hårt 
belastad i dagliga arbetsuppgifter för att kunna delta i önskad omfattning. I viss mån har även 
förhoppning om att kunna träffas fysiskt gjort att utbildningsinsatser senarelagts mot planerat. 
 
Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal deltagande personer och i förändrad form. 
De må ha setts som positivt av ett fåtal individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i 
målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som 
exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Utförare av 
aktiviteter har löpande ställt om utifrån gällande restriktioner. De har kunnat anpassa på olika sätt 
för att så bra som möjligt hantera respektive situation.  
 
Även uppföljningar, beredningsmöten och andra samverkansmöten har anpassats till pandemins 
förutsättningar och under perioder hållits digitalt. Styrelsemöten har hållits som hybridmöten med 
beslutande ledamöter på plats fysiskt och övriga har medverkat digitalt.  
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I projekt Moves har planerade utlandsresor ersatts med mobilitet inom Sverige. Projektet har 
förlängts med ett halvår ytterligare genom att omfördela av ESF tilldelade medel mellan 
deltagande organisationer. (Dvs inom avsatta medel, och över en längre tidsperiod.)  
På nationell nivå har myndighetsbeslut fattats om att neka projektet medräkning av 
medfinansiering för deltagartid kopplad till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Deltagare har 
varit med och kan fortsatt vara med men värdet på tiden de lägger i projektet får ej medräknas. 
Differenser har utjämnas som kontant medfinansiering inom ramen för projektet.   
 
Även Leaderprojektet Män i hälsa har prövats på nationell nivå. Alla parter är överens om att 
projektet är önskvärt att genomföra och ser att det kan komma att skapa nytta för hela vård-och 
omsorgssektorn samtidigt som frågan har funnits om det går att utföra med gällande förordningar. 
Efter att i ett första skede ha nekats igångsättning kunde frågetecknen rätas ut och med fördröjning 
medgavs rekrytering av deltagare till projektet.  
 
Medialt har förbundet uppmärksammats i hög grad för nytänkande i metoder riktat till olika 
prioriterade målgrupper, vilket också gett ytterligare spridning till myndigheter och andra 
organisationer såväl lokalt som regionalt och nationellt. I PULS-projektet har exempelvis 
Jobmatch talent och BIP-modellen med progressionsmätning enligt Vaeksthusets forskning spridits 
brett och projektledaren medverkade vid en MUCF konferens som nådde bred nationella spridning.  
Inom projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv är det främst metoden Män i hälsa samt Chefoskopet 
som har fått motsvarande breda spridning. Spridning har skett både genom projektpersonal och 
förbundets medlemmar.  
 
Förbundet har sökt och fått ännu ett ESF-projekt beviljat: PRIA, som blir en pärlbandsförlängning 
för kompetensutveckling efter att PR Hälsa i hållbart arbetsliv avslutas. När projektansökan 
gjordes fanns en stark tilltro till att pandemiläget skulle medge bättre förutsättningar för parterna 
att delta än vad som kunnat ske i tidigare projekt. 
 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Medlemmarna samlades i mars till samråd om ägarparternas behov av olika insatser. Då 
framfördes fortsatt efterfrågan av förbundets pre-rehabiliterande insatser och diskuterades förslag 
till andra målgrupper och behov som kan behöva finansieras eller arbetas med i projekt. Merparten 
av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot, vilket 
bedöms som positivt för kunskapsspridning och att resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt. 
 
Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter: 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, ordförande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot  
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0822 
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 0822 därefter ordinarie ledamot  
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen ersättare sedan 0823. 
Anette Ryberg, Försäkringskassan  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Leif Sternfeld (C), Marks kommun  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
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I projekt Moves har planerade utlandsresor ersatts med mobilitet inom Sverige. Projektet har 
förlängts med ett halvår ytterligare genom att omfördela av ESF tilldelade medel mellan 
deltagande organisationer. (Dvs inom avsatta medel, och över en längre tidsperiod.)  
På nationell nivå har myndighetsbeslut fattats om att neka projektet medräkning av 
medfinansiering för deltagartid kopplad till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Deltagare har 
varit med och kan fortsatt vara med men värdet på tiden de lägger i projektet får ej medräknas. 
Differenser har utjämnas som kontant medfinansiering inom ramen för projektet.   
 
Även Leaderprojektet Män i hälsa har prövats på nationell nivå. Alla parter är överens om att 
projektet är önskvärt att genomföra och ser att det kan komma att skapa nytta för hela vård-och 
omsorgssektorn samtidigt som frågan har funnits om det går att utföra med gällande förordningar. 
Efter att i ett första skede ha nekats igångsättning kunde frågetecknen rätas ut och med fördröjning 
medgavs rekrytering av deltagare till projektet.  
 
Medialt har förbundet uppmärksammats i hög grad för nytänkande i metoder riktat till olika 
prioriterade målgrupper, vilket också gett ytterligare spridning till myndigheter och andra 
organisationer såväl lokalt som regionalt och nationellt. I PULS-projektet har exempelvis 
Jobmatch talent och BIP-modellen med progressionsmätning enligt Vaeksthusets forskning spridits 
brett och projektledaren medverkade vid en MUCF konferens som nådde bred nationella spridning.  
Inom projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv är det främst metoden Män i hälsa samt Chefoskopet 
som har fått motsvarande breda spridning. Spridning har skett både genom projektpersonal och 
förbundets medlemmar.  
 
Förbundet har sökt och fått ännu ett ESF-projekt beviljat: PRIA, som blir en pärlbandsförlängning 
för kompetensutveckling efter att PR Hälsa i hållbart arbetsliv avslutas. När projektansökan 
gjordes fanns en stark tilltro till att pandemiläget skulle medge bättre förutsättningar för parterna 
att delta än vad som kunnat ske i tidigare projekt. 
 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Medlemmarna samlades i mars till samråd om ägarparternas behov av olika insatser. Då 
framfördes fortsatt efterfrågan av förbundets pre-rehabiliterande insatser och diskuterades förslag 
till andra målgrupper och behov som kan behöva finansieras eller arbetas med i projekt. Merparten 
av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot, vilket 
bedöms som positivt för kunskapsspridning och att resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt. 
 
Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter: 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, ordförande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot  
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0822 
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 0822 därefter ordinarie ledamot  
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen ersättare sedan 0823. 
Anette Ryberg, Försäkringskassan  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Leif Sternfeld (C), Marks kommun  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
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Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  
 
Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser e t c i rollen av presidium. 
På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro.  
Vid alla styrelsemöten har beslutande kallats till möteslokalen och minst det antal beslutande 
ledamöter som krävts för att vara beslutsmässiga har funnits på plats fysiskt. Representanter för 
styrelsen har utöver styrelsens möten medverkat i projekts lärseminarier och liknande.  
 
Översyn av styrdokument hanterades av styrelsen vid årets början, då även statens anslag för året 
fastställdes. Riskanalys kopplat till internkontrollplan fördjupades och fastställdes 1 juni.  
Internkontroll har bearbetats och dokumenterats genomgripande. Internkontrollplanens olika 
moment, rapporter och kontroller på ägar- styrelse- och personalnivå är utförda utan andra 
anmärkningar än vad som protokollförts i samband med de tre styrelsemöten då internkontroll 
rapporterats. Dubbelattest tolkas framgent att gälla även tidigare tecknade löpande abonnemang.  
  
Styrelsen har själva och med stöd av beredningsrepresentanter medverkat i översyn av förbundets 
målsättningar parallellt med övriga frågor. Förändringar om målsättning synliggjordes genom ny 
verksamhetsplan och berör främst uppföljning av resultat/indikatorer gällande individutveckling. 
Verksamhetsplan för 2022-2024 beslutades i november, vilket är i enlighet med Finsamlagen.  
Planen avser att såväl kostnader som intäkter drivs med kontinuitet i belopp över de tre kommande 
åren, vilket fastställs årsvis efter att statens anslag är klart. Projekt planeras separat. 
 
Förbundets medlemmar avtalade om personal för kansliet enligt förbundets antagna riktlinjer och 
som utförare gjorde de uppföljning genom SUS för lokalt deltagande individer i respektive 
verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat den 
uppföljning som löpande sker genom SUS. För projekt finns därmed en större bredd av 
utvärderingar och rapporter.   
 
Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra 
Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden. Förbundet har konton i två olika banker. 
Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. 
Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav. 
 

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Uppföljning av verksamheten 

Verksamheterna har fortsatt behövt vara kreativa och flexibla i sätt att möta deltagare.  
Överlag tycks arbete med omställning och att skapa digitala aktiviteter ha fungerat väl, men det 
uppges inte erbjuda samma möjligheter till social träning, att bryta social isolering och upplevd 
känsla av sammanhang.    
 
Aktiviteterna tillämpar intag från hela området, men endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har 
valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Förhållandevis hög andel av 
kommunöverskridande deltagande sker vid Gröna Vägen Framåt.   
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Totala antal Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december  Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 

Deltagare 2021 23 307 36 132 34 23 75 44 

varav kvinnor 12 202 15 94 20 13 52 20 

varav män 11 105 21 38 14 10 23 24 

Varav unika 21 252 32 115 31 19 63 37 
 
Totalt har förbundet även gett insatser till ett fåtal personer skrivna i kommuner utanför Sjuhärad.   
Istället för beräknade antalet 870 personer har 683 personer kunnat delta på individnivå vilket är en 
minskning med 21% mot beräknat antal.  
 
Antalet vilar inte uteslutande på hur många kommunerna kunnat ta emot. Parterna har ett 
gemensamt åtagande att se till att finansierade platser nyttjas och det ligger på myndigheternas 
handläggare att känna till vart deltagare kan remitteras. Flertalet aktiviteter har haft särskild 
prioritet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning. I 
vissa fall har det varit önskvärt om fler individer hade remitterats till att delta.   
 
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer. Några verksamheter har 
haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har dock haft kö 
hela året och samtliga väntande deltagare har erbjudits en aktiv kötid genom deltagande i Aktiv 
kraft. Puls som verksamhet har en relativt låg volym. Projektet har varit uppskattat och värderas ha 
tillfört viktig tid för att arbeta med individer på ett långsiktigt sätt och bygga relationer.  
 
Även strukturpåverkande insatser har påverkats av Covid.  
Handledarutbildningar har skett inom projekt PULS riktat till både privata företag samt till 
arbetsgivare inom offentlig sektor. Under året har det varit en mix av fysiska träffar och digitala 
utbildningstillfällen allt utifrån gällande restriktioner.  
 
Projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv har påverkats särskilt av pandemin, då det verkar i sektorer 
med hårt ansatta personalgrupper. Projektet har verkat med medel från ESF (inom programområde 
1, kompetensutveckling) med fokus på långsiktigt god arbetsmiljö och strategiskt goda 
organisatoriska förutsättningar. ACT är en del av viktig kunskap även till denna målgrupp. 
 
Utbildningar har även bekostats med förbundsmedel i flera olika metoder som grupphandledare i 
ACT, certifieringsutbildning i Jobmatch Talent m fl. Utbildningar har främst bekostats för personal 
hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete.  
I mindre omfattning har utbildningar bekostats för kansliets drift.  
 
Till strukturövergripande insatser räknas även styrgruppsmöten och spridningsinsatser. Förbundet 
har som planerat spridit information i digitala nyhetsbrev, genom trycksaker samt via egen 
hemsida, sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenterats med hög transparens. 

Målgrupper 

Störst andel av medlen, ca 80 %, nyttjades under året till individinriktade insatser. Dessa riktas till 
personer i ålder 16-64 år, aktuella hos minst två medlemmar, eller som riskerar bli aktuella hos 
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Totala antal Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december  Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 

Deltagare 2021 23 307 36 132 34 23 75 44 

varav kvinnor 12 202 15 94 20 13 52 20 

varav män 11 105 21 38 14 10 23 24 

Varav unika 21 252 32 115 31 19 63 37 
 
Totalt har förbundet även gett insatser till ett fåtal personer skrivna i kommuner utanför Sjuhärad.   
Istället för beräknade antalet 870 personer har 683 personer kunnat delta på individnivå vilket är en 
minskning med 21% mot beräknat antal.  
 
Antalet vilar inte uteslutande på hur många kommunerna kunnat ta emot. Parterna har ett 
gemensamt åtagande att se till att finansierade platser nyttjas och det ligger på myndigheternas 
handläggare att känna till vart deltagare kan remitteras. Flertalet aktiviteter har haft särskild 
prioritet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning. I 
vissa fall har det varit önskvärt om fler individer hade remitterats till att delta.   
 
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer. Några verksamheter har 
haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har dock haft kö 
hela året och samtliga väntande deltagare har erbjudits en aktiv kötid genom deltagande i Aktiv 
kraft. Puls som verksamhet har en relativt låg volym. Projektet har varit uppskattat och värderas ha 
tillfört viktig tid för att arbeta med individer på ett långsiktigt sätt och bygga relationer.  
 
Även strukturpåverkande insatser har påverkats av Covid.  
Handledarutbildningar har skett inom projekt PULS riktat till både privata företag samt till 
arbetsgivare inom offentlig sektor. Under året har det varit en mix av fysiska träffar och digitala 
utbildningstillfällen allt utifrån gällande restriktioner.  
 
Projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv har påverkats särskilt av pandemin, då det verkar i sektorer 
med hårt ansatta personalgrupper. Projektet har verkat med medel från ESF (inom programområde 
1, kompetensutveckling) med fokus på långsiktigt god arbetsmiljö och strategiskt goda 
organisatoriska förutsättningar. ACT är en del av viktig kunskap även till denna målgrupp. 
 
Utbildningar har även bekostats med förbundsmedel i flera olika metoder som grupphandledare i 
ACT, certifieringsutbildning i Jobmatch Talent m fl. Utbildningar har främst bekostats för personal 
hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete.  
I mindre omfattning har utbildningar bekostats för kansliets drift.  
 
Till strukturövergripande insatser räknas även styrgruppsmöten och spridningsinsatser. Förbundet 
har som planerat spridit information i digitala nyhetsbrev, genom trycksaker samt via egen 
hemsida, sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenterats med hög transparens. 

Målgrupper 

Störst andel av medlen, ca 80 %, nyttjades under året till individinriktade insatser. Dessa riktas till 
personer i ålder 16-64 år, aktuella hos minst två medlemmar, eller som riskerar bli aktuella hos 
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minst två medlemmar, vanligen arbetslösa och ej omedelbart anställningsbara. Efterfrågan till 
platser sker främst från Försäkringskassan i samråd med Västra Götalandsregionen samt från 
respektive kommun. Av de som rehabiliteras med en pågående anställning uppger en verksamhet 
att en stor andel varit i så kallat kontaktnära yrken.  
 
Antalet kvinnor var 434 och män 249, dvs totalt 683 personer ur denna målgrupp. Oftast fanns 
sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Remittenter har 
generellt svarat upp väl till de punkter som ska vara ordnade så det inte hindrar 
rehabiliteringsinsatsen.  
I vissa aktiviteter har ett antal personer som remitterats till verksamheter haft drogproblem, utan att 
det fanns påvisat som aktivt pågående missbruk vid inskrivningar. Organisatoriska hinder har 
påverkat inskrivning negativt för presumtiva deltagare till Män i hälsa och Moves. 

Flera verksamheter ser behov av bättre förutsättningar att möta individer med svag språkförståelse 
och alla parter har deltagit i en gemensam kartläggning kring utlandsfödda med bristande kunskap 
i svenska språket.  Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser, 
men idag inte kan göra det och tycks hamna i en ond cirkel som inte leder vidare mot arbete.  

Kartläggningen visade bland annat önskemål om kompetensutveckling till parternas medarbetare. 
Dessa ingår som en del av förbundets målgrupp för strukturövergripande insatser, vilket också 
bekostats under året. Kompetensutvecklingsinsatser (av vilka några ännu återstår att fullfölja) 
bekostades för 96 personer i direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet.  

Även bland strukturövergripande skiljer sig målgrupperna åt. Personerna inbjuds genom sin roll i 
arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare medan själva 
utbildningsinsatsen bekostas av förbundet.    

Av offentliganställda har 523 personer utbildats inom projekt PR Hälsa i hållbart arbetsliv, många 
av dessa arbetar inom kontaktyrken som skola, omsorg. En hög andel av de utbildade är kvinnor, 
vilket väl speglar hur ojämställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.  

I PULS-projektet har 55 personer (37 kvinnor och 18 män) inom såväl privata som offentliga 
arbetsgivare utbildats som handledare, med särskilt fokus på att personer med olika 
funktionsnedsättningar ska kunna få en bra plats i arbetslivet och värderas för sin kompetens.  

Utöver de som specificerats tillkommer ett antal olika mötesformer som spridningsmöten etc. 
För strukturövergripande verksamhet sker mätning genom volymantal och i SUS registreras antal 
utan könsfördelning. Antalet deltagare i strukturövergripande beräknas vara totalt 713 personer.  

Insatser 

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som inkluderar ACT, arbetsmarknadskunskap, enskilda 
samtal, promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym– med stor lokal 
variation. Aktivitetsnivån för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 
24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av 
andra aktiviteter. 
 
Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och 
män som står särskilt långt från arbete. 
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Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. 
Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd och arbetsprofilanalyser till stöd för att 
underlätta deltagarna att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten. 
Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de 
maximalt 12 månader som deltagande skett. För att underlätta målgruppens väg in i arbetslivet och 
på arbetsplatserna har projektet haft kontakter med näringslivet och gett strukturinriktat stöd och 
handledarutbildningar till arbetsgivare.   
 
Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat 
till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagare har arbetat utifrån egna handlingsplaner 
med stöd av arbetsprofilanalyser kombinerat med ACT och arbetstränande naturbaserade 
aktiviteter.  
 
Det SKR-ägda ESF-projektet Moves har genomfört två separata grupputbildningar för unga 
personer, där praktik långt hemifrån utgjort ett viktigt moment. Deltagande individer gjorde 
förberedelser och stärktes mot arbete men utlandsvistelse ersattes med praktik i Sverige.  
 
ACT, Acceptance Commitment Training, som metod och förhållningssätt löper som en röd tråd 
genom alla förbundsfinansierade aktiviteter. Arbetsprofilanalyser med verktyget JobMatch Talent 
har använts i PULS-projektet samt Gröna Vägen Framåt och förstärker ett tidigt jobbfokus för 
deltagare i dessa aktiviteter. Det material som tidigare hämtats in och översatts från Vaeksthusets 
forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts och spridits som metodmaterial 
för att mäta och stimulera progression mot arbete i alla verksamheter.  
 
Strukturövergripande delar inkluderas i varje projekt och är extra genomgående i ESF-projekt PR- 
Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet gav utbildningsinsatser och utvecklade organisationer för att 
underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv. Framförallt fick 
personal i Sjuhärads kommuner del av projektets resurser i nära samverkan med kommunernas 
egna satsningar. Västra Götalandsregionen har också nyttjat projektets kompetensutveckling.  
 
En kartläggning har bekostats för att förstå varför utlandsfödda med bristande kunskap i svenska 
språket inte utvecklas som förväntat mot de insatser de tar del av. Det finns en grupp av personer 
som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det.  
 
Spridningsinsatser, möten etc har ägt rum i begränsad omfattning.   

Uppföljning och resultat för insatser 

Individinriktade insatser har bidragit till ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga.  
Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  
Merparten av deltagare (55% av kvinnorna och 61% av männen) skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Till följd av sjukdom avslutas 
11% av kvinnorna respektive 8% av männen. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan 
mätning av andra orsaker. 32% av kvinnorna och 26% av männen behöver inte fortsatt 
rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet 
minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som 
är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp.  
 
Antalet förvärvsarbetande har ökat från 11 personer till 30, och studerande från 19 till 35.  I antalet 
som förvärvsarbetade när de kom in i aktivitet utgörs dessa även av personer med 
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Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. 
Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd och arbetsprofilanalyser till stöd för att 
underlätta deltagarna att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten. 
Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de 
maximalt 12 månader som deltagande skett. För att underlätta målgruppens väg in i arbetslivet och 
på arbetsplatserna har projektet haft kontakter med näringslivet och gett strukturinriktat stöd och 
handledarutbildningar till arbetsgivare.   
 
Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat 
till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagare har arbetat utifrån egna handlingsplaner 
med stöd av arbetsprofilanalyser kombinerat med ACT och arbetstränande naturbaserade 
aktiviteter.  
 
Det SKR-ägda ESF-projektet Moves har genomfört två separata grupputbildningar för unga 
personer, där praktik långt hemifrån utgjort ett viktigt moment. Deltagande individer gjorde 
förberedelser och stärktes mot arbete men utlandsvistelse ersattes med praktik i Sverige.  
 
ACT, Acceptance Commitment Training, som metod och förhållningssätt löper som en röd tråd 
genom alla förbundsfinansierade aktiviteter. Arbetsprofilanalyser med verktyget JobMatch Talent 
har använts i PULS-projektet samt Gröna Vägen Framåt och förstärker ett tidigt jobbfokus för 
deltagare i dessa aktiviteter. Det material som tidigare hämtats in och översatts från Vaeksthusets 
forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts och spridits som metodmaterial 
för att mäta och stimulera progression mot arbete i alla verksamheter.  
 
Strukturövergripande delar inkluderas i varje projekt och är extra genomgående i ESF-projekt PR- 
Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet gav utbildningsinsatser och utvecklade organisationer för att 
underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv. Framförallt fick 
personal i Sjuhärads kommuner del av projektets resurser i nära samverkan med kommunernas 
egna satsningar. Västra Götalandsregionen har också nyttjat projektets kompetensutveckling.  
 
En kartläggning har bekostats för att förstå varför utlandsfödda med bristande kunskap i svenska 
språket inte utvecklas som förväntat mot de insatser de tar del av. Det finns en grupp av personer 
som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det.  
 
Spridningsinsatser, möten etc har ägt rum i begränsad omfattning.   

Uppföljning och resultat för insatser 

Individinriktade insatser har bidragit till ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga.  
Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  
Merparten av deltagare (55% av kvinnorna och 61% av männen) skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Till följd av sjukdom avslutas 
11% av kvinnorna respektive 8% av männen. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan 
mätning av andra orsaker. 32% av kvinnorna och 26% av männen behöver inte fortsatt 
rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet 
minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som 
är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp.  
 
Antalet förvärvsarbetande har ökat från 11 personer till 30, och studerande från 19 till 35.  I antalet 
som förvärvsarbetade när de kom in i aktivitet utgörs dessa även av personer med 
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arbetsmarknadsanställning. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem 
månader i aktivitet.  
 
Eftersom årets medel till största del användes till pre-rehabiliterande verksamhet (i enlighet med 
verksamhetsplan) är en begränsad ökning mot arbete och studier förväntad. Myndigheterna tar 
vanligtvis vid med ordinarie insatser direkt efter utskrivning. Om mätningar istället skett i ett något 
senare skede än direkt efter avslut uppger också en verksamhet att fler i arbete och studier skulle 
kunna redovisas. 
 
För att stödja de individer som behöver förbundets insatser har löpande kunskap kring aktuell 
forskning inhämtats. Under året främst kring BIP-forskningen gjord av Vaeksthusets 
forskningscenter i Köpenhamn. Förbundsfinansierade aktiviteter och uppföljning har fortsatt 
utveckla och tillämpa metoder utifrån dessa forskningsresultat.  
 
Aktiviteterna har haft ett tydligt jobbfokus vilket tidigt och tydligt introducerats till deltagarna 
genom progressionsmätning. Olika delaktiviteter har getts parallellt och jobbfokuserade inslag 
varvats med aktiviteter med social interaktion och för att stärka fysisk och psykisk hälsa. Schema 
har så långt möjligt individanpassats. Handlingsplaner har byggts utifrån de behov som varje 
deltagare har av utmaningar och aktivitet för att närma sig arbetsmarknaden så snabbt och 
långsiktigt hållbart som möjligt.   
 
Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt 
inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till 
egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss 
måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med 
gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur 
krav och ansvar bidragit till att stärka dem. 
 
Samverkan fungerar generellt väl vad gäller enskilda ärenden.  
Någon verksamhet har under året haft månadsvisa samråd med handläggare från 
Arbetsförmedlingen, IFO och VGregion (rehabkoordinator) med syftet att lyfta ärenden som 
riskerar att falla mellan stolarna och tydliggöra vem som gör vad. Denna samverkan har enligt 
verksamheten fallit väl ut.   
 
Verksamheterna uppger att de haft bra stöd i metoderna som används och att personal för 
samordningsförbundet givit snabb återkoppling vid behov. Förbundet har kunnat bistå med 
handfasta råd kring hur utförare förväntas agera inom Aktiv Kraft för att hantera olika 
deltagarfrågor.  
 
Metoddagar värderas högt av flertalet och har bidragit till samverkan och att bibehålla och fylla på 
kompetens. Detta medverkade till en fortsatt hög kvalitet i arbetet. Chefer uppger att det skapat 
mervärde för såväl chefer som personal och ser att det varit ett värdefullt stöd i och inför 
implementering av PULS. Förbundet och utförande parter har medfinansierat insatser i 
övergångsskedet vilket i likhet med annan projektdrift har en viss eftersläpning. Över tid kommer 
PULS-modellen att ingå som en del i Aktiv Kraft för en begränsad yngre del av målgruppen. 
   
De ESF-finansierade projekten har haft externa utvärderare som följt projekten och dess 
verksamhet. Utvärderarna gav kontinuerlig dialog och rapporter. För PULS-projektet hölls 
lärseminarie den 27 maj. På seminariet fanns både projektdeltagare, personal, projektledning och 
styrelserepresentanter som alla var med och bidrog av sina erfarenheter och tankar kring projektet.  
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Trots svårigheterna med att verka i en pandemi rapporterar såväl utförare som deltagande 
verksamheter och individer om att kompetensutvecklingen i projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv 
varit gynnsam, vilket bekräftas av projektets utvärderare för de delar som hittills kunnat följas.  
 
Det är tacksamt att notera att förbundet gällande både individinriktad och strukturövergripande 
verksamhet fått ett flertal grupper med väldigt nöja projektdeltagare. 
  
Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål  
 
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 
kvinnor och män i enlighet med verksamhetsplan. Verksamheterna har gett förutsättningar till 
flexibla och personligt anpassade lösningar.  
 
Drygt 70% av förbundets kostnader ägnas åt pre-rehabiliterande verksamhet, vilket gör det logiskt 
att en hög andel deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering. Progressionsmätning har under året 
utvärderats inom projekt PULS och för projektets deltagare kan en tydlig ökning av deras 
förutsättningar att närma sig arbete påvisats. För flertalet individer kan dock inga framgångar 
mätas genom SUS-data. Projektets utvärderare betonar att det finns könsskillnader, men att både 
kvinnor och män har en tydlig progression mot arbete.  
 
Knappt tio procent av förbundets omkostnader avser verksamheter som har till mål att föra 
individer direkt vidare mot arbete eller studier, varför måluppfyllelse kan påvisas trots ett lågt antal 
berörda individer. Deltagare i Moves ingick exempelvis i en i dubbel bemärkelse begränsad 
målgrupp. Aktivitet bekostas till ett fåtal under ett begränsat antal veckor och trots komplex 
problembild lyckas flera av individerna nå de mål som finns för verksamheten. 
 
Styrelsen bedömer att antalet individer som nyttjat insatserna är i underkant mot vad som är önskat 
och möjligt, men att de övergripande verksamhetsmässiga mål som satts upp för 2021 i 
verksamhetsplan för 2021–2023 har uppnåtts. 
 
Ekonomiskt har budgeten följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.  
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  
Genom projektdrift vid sidan av parternas egna tillförda medel har dock förbundets möjliga 
resurser kunnat ökas med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar.  
 
Att drift sker genom att medlemmarna tillför förbundet personella tjänster och utför verksamhet 
genom kostnadsneutrala avtal bedöms vara en god grund för kostnadseffektiv drift. De delar av 
verksamheten som istället är beroende av inköp eller upphandling konkurrensutsätts.   
 
Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat 
medel för total drift är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som 
fastställts av nationella rådet. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar 
handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift inför 2022. Målet om ett 
tillräckligt eget kapital och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts.  
 
Sammantaget finansiella och verksamhetsmässiga resultat bedömer styrelsen att förbundet svarar 
upp till en god ekonomisk hushållning. 
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Trots svårigheterna med att verka i en pandemi rapporterar såväl utförare som deltagande 
verksamheter och individer om att kompetensutvecklingen i projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv 
varit gynnsam, vilket bekräftas av projektets utvärderare för de delar som hittills kunnat följas.  
 
Det är tacksamt att notera att förbundet gällande både individinriktad och strukturövergripande 
verksamhet fått ett flertal grupper med väldigt nöja projektdeltagare. 
  
Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål  
 
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 
kvinnor och män i enlighet med verksamhetsplan. Verksamheterna har gett förutsättningar till 
flexibla och personligt anpassade lösningar.  
 
Drygt 70% av förbundets kostnader ägnas åt pre-rehabiliterande verksamhet, vilket gör det logiskt 
att en hög andel deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering. Progressionsmätning har under året 
utvärderats inom projekt PULS och för projektets deltagare kan en tydlig ökning av deras 
förutsättningar att närma sig arbete påvisats. För flertalet individer kan dock inga framgångar 
mätas genom SUS-data. Projektets utvärderare betonar att det finns könsskillnader, men att både 
kvinnor och män har en tydlig progression mot arbete.  
 
Knappt tio procent av förbundets omkostnader avser verksamheter som har till mål att föra 
individer direkt vidare mot arbete eller studier, varför måluppfyllelse kan påvisas trots ett lågt antal 
berörda individer. Deltagare i Moves ingick exempelvis i en i dubbel bemärkelse begränsad 
målgrupp. Aktivitet bekostas till ett fåtal under ett begränsat antal veckor och trots komplex 
problembild lyckas flera av individerna nå de mål som finns för verksamheten. 
 
Styrelsen bedömer att antalet individer som nyttjat insatserna är i underkant mot vad som är önskat 
och möjligt, men att de övergripande verksamhetsmässiga mål som satts upp för 2021 i 
verksamhetsplan för 2021–2023 har uppnåtts. 
 
Ekonomiskt har budgeten följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.  
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  
Genom projektdrift vid sidan av parternas egna tillförda medel har dock förbundets möjliga 
resurser kunnat ökas med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar.  
 
Att drift sker genom att medlemmarna tillför förbundet personella tjänster och utför verksamhet 
genom kostnadsneutrala avtal bedöms vara en god grund för kostnadseffektiv drift. De delar av 
verksamheten som istället är beroende av inköp eller upphandling konkurrensutsätts.   
 
Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat 
medel för total drift är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som 
fastställts av nationella rådet. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar 
handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift inför 2022. Målet om ett 
tillräckligt eget kapital och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts.  
 
Sammantaget finansiella och verksamhetsmässiga resultat bedömer styrelsen att förbundet svarar 
upp till en god ekonomisk hushållning. 
 
 

Sjuhärads samordningsförbund                                          Årsredovisning 2021-01-01 – 2021-12-31  
 

  
  

Bryggaregatan 8, 503 38 Borås         www.sjusam.se      Org.nr. 22 20 00 – 2105       sid 13 

Balanskravsresultat 
93    tkr Årets resultat enligt resultaträkningen 
- 0      kr  Samtliga realisationsvinster 
+ 0     kr  Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
+ 0     kr  Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
-/+ 0   kr  Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
+/- 0   kr  Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
= 93 tkr  Balanskravsresultat 
 
 
1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:  
Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och 
har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de 
företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som 
projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. 
Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för 
gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med 
sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i 
området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.  
 
Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets 
drift. Förbundet hyr för kansliet lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för 
kontor och mindre möten, utbildningar etc. 

1.7 Förväntad utveckling 
Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit 
projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete 
och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun 
och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.  
 
Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” 
pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som efter en förlängning pågår 
fram till halvårsskiftet 2022. Ytterligare socialfondsmedel kommer förbundet till del genom 
Leader-Sjuhärad som finansiär till undersköterske-utbildningen Män i hälsa.  
 
Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat vilket ligger på framtiden att 
utveckla och förvalta. Det är ytterligare ett ESF-projekt som borgar för en vidareutveckling av 
Män i hälsa och PR Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet heter PRIA- Positiv riktning i arbetsliv,  
och förväntas bidra till ytterligare strategiska satsningar som kommer förbundets medlemmar och 
Sverige i stort till del. 
 
Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter 
prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter 
som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas.  
Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som tillförs. Förbundet 
har ett tillräckligt eget kapital och har beräknat att kunna bära de risker projektdriften innebär utan 
att därmed riskera den ordinarie kontinuerliga drift som är förbundets viktiga bas. 
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Förbundet har under året passerat sina första10 år och över åren ackumulerat beviljats nära 100 
miljoner kr i socialfondsmedel att komplettera medlemmarnas egna medel med. Förväntningen 
framåt är att dessa medel fortsätter att hållbart medföra utveckling i Sjuhärad   
 
När projektsatsningarna fasas ut förväntas parterna i likhet med tidigare år absorbera och 
implementera de metoder som utvecklats. En hög andel av dessa är inte kostnadsdrivande när det 
väl finns kunskap inom respektive organisation, och det förväntas omvänt ge ett tillskott av 
nyttoeffekter hos de parter som anammar kunskaperna.  
 
 

2. Resultaträkning 
 
   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2021  jan-dec 2020 
     

Intäkter     
 Män i Hälsa 17 325,75  0,00 
 Positiv Rörelse 3 859 100,00  3 043 422,00 
 PULS 6 039 544,00  5 675 720,00 
 Moves 942 852,00  904 722,00 
 Övriga intäkter -12,04 Not 1 -8,09 

Summa Verksamhetens intäkter 10 858 809,71  9 623 855,91 
     

Kostnader    
 Arvoden -121 218,00  -126 493,05 
 Reseersättning -1 816,25  -3 518,30 
 Sociala avgifter -32 546,00  -32 585,00 
 Övriga Personalkostnader -1 068 116,85  -1 105 451,78 
 Verksamhetsanknutna kostnader -28 152 438,19 Not 2 -26 569 726,48 
 Lokalkostnader -160 124,65  -161 336,16 
 Övriga kostnader -261 130,69 Not 3 -276 281,15 

Summa Verksamhetens kostnader -29 797 390,63  -28 275 391,92 
RES1 Verksamhetens nettokostnad -18 938 580,92   -18 651 536,01 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 19 032 000,00  19 032 000,00 
 Övriga finansiella intäkter 1 108,80  1 420,91 
 Övriga finansiella kostnader -2 002,52  -3 700,08 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 031 106,28  19 029 720,83 
     

RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut 92 525,36   378 184,82 
     
 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 
 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 ÅRETS RESULTAT 92 525,36   378 184,82 
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Förbundet har under året passerat sina första10 år och över åren ackumulerat beviljats nära 100 
miljoner kr i socialfondsmedel att komplettera medlemmarnas egna medel med. Förväntningen 
framåt är att dessa medel fortsätter att hållbart medföra utveckling i Sjuhärad   
 
När projektsatsningarna fasas ut förväntas parterna i likhet med tidigare år absorbera och 
implementera de metoder som utvecklats. En hög andel av dessa är inte kostnadsdrivande när det 
väl finns kunskap inom respektive organisation, och det förväntas omvänt ge ett tillskott av 
nyttoeffekter hos de parter som anammar kunskaperna.  
 
 

2. Resultaträkning 
 
   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2021  jan-dec 2020 
     

Intäkter     
 Män i Hälsa 17 325,75  0,00 
 Positiv Rörelse 3 859 100,00  3 043 422,00 
 PULS 6 039 544,00  5 675 720,00 
 Moves 942 852,00  904 722,00 
 Övriga intäkter -12,04 Not 1 -8,09 

Summa Verksamhetens intäkter 10 858 809,71  9 623 855,91 
     

Kostnader    
 Arvoden -121 218,00  -126 493,05 
 Reseersättning -1 816,25  -3 518,30 
 Sociala avgifter -32 546,00  -32 585,00 
 Övriga Personalkostnader -1 068 116,85  -1 105 451,78 
 Verksamhetsanknutna kostnader -28 152 438,19 Not 2 -26 569 726,48 
 Lokalkostnader -160 124,65  -161 336,16 
 Övriga kostnader -261 130,69 Not 3 -276 281,15 

Summa Verksamhetens kostnader -29 797 390,63  -28 275 391,92 
RES1 Verksamhetens nettokostnad -18 938 580,92   -18 651 536,01 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 19 032 000,00  19 032 000,00 
 Övriga finansiella intäkter 1 108,80  1 420,91 
 Övriga finansiella kostnader -2 002,52  -3 700,08 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 031 106,28  19 029 720,83 
     

RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut 92 525,36   378 184,82 
     
 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 
 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 ÅRETS RESULTAT 92 525,36   378 184,82 
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3. Balansräkning 

  
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans  
  2021-01-01  2021-12-31  
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00        
Omsättningstillgångar     
 Kortfristiga fordringar 4 371 891,00 -38 277,00 4 333 614,00 Not 1 

 Likvida medel 8 192 871,34 2 613 249,93 10 806 121,27 Not 2 
Summa omsättningstillgångar 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  
      
SUMMA TILLGÅNGAR 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  
      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     
      
Eget kapital     
 Eget kapital 3 750 414,13 0,00 3 750 414,13  
 Periodens resultat  92 525,36 92 525,36  
Summa Eget kapital 3 750 414,13 92 525,36 3 842 939,49        
Skulder     
 Kortfristiga skulder 8 814 348,21 2 482 447,57 11 296 795,78 Not 3 
Summa skulder 8 814 348,21 2 482 447,57 11 296 795,78  
      
SUMMA EGET KAPITAL, AVS.oSKULDER 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  

 
 
4. Kassaflödesanalys  
  2021  2020 
Löpande verksamhet    
 Årets resultat 92 525,36  378 184,82 
Kassaflöde från löpande verksamhet 92 525,36  378 184,82 

     
Förändring av rörelsekapital    
 Kortfristiga fordringar 38 277,00  -576 736,00 

 Kortfristiga skulder 2 482 447,57  2 060 426,38 
 Överlåtelse inkomster    

Förändring av rörelsekapital 2 520 724,57  1 483 690,38 
     

Investeringar     
 Investeringar 0  0 
Investeringsnetto  0  0 

     
Finansieringar     
 Långfristiga fordringar 0  0 

 Långfristiga skulder 0  0 
Finansieringsnetto  0  0 

     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 613 249,93  1 861 875,20 
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5. Driftsredovisning 
Förbundets medlemsbudget för 2021 omfattar19 032 tkr plus extern projektdrift. 
Även detta år har vissa omkostnader ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner.  
Ett antal utbildningar har prioriterats och bokats i ett slutskede av året med planerat slutförande i 
början av nästkommande år och förbundet har inte till fullo utfört all beräknad projektverksamhet.     
 
 Utfall 2021 Budget 

2021 
Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Belopp 
tkr 

 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto 

Intäkt Kostnad Netto 

 

Ordinarie 19 032 -18 939 93 0 93 19 032 -18 654 378 
Projekt 10 859 -10 859 0 0 0 9 624  -9 624 0 
Summa 29 891 -29 798 93 0 93 28 656 -28 278 378 

 

 Uppföljning per kostnadsställe 

    Utfall Budget Avvikelse 
  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 
    2021 2021 2021 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -163 -180 17 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) -129 -160 31 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  -1 352 -1 322 -30 

3001 Aktiv Kraft Borås -4 700 -4 700 0 

3004 Kartläggning språksvaga -176 -300 124 

3005 Utbildning/Utveckling  -403 -200 -203 

3006 Gröna Vägen Framåt -1 996 -2 000 4 

3008 Aktiv Kraft Mark -2 370 -2 370 0 

3011 Aktiv Kraft Bollebygd -650 -650 0 

3013 Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo -1 548 -1 550 2 

3016 Aktiv Kraft Ulricehamn -1 650 -1 650 0 

3018 Aktiv Kraft Vårgårda -800 -800 0 

3019 Aktiv Kraft Herrljunga -650 -650 0 

3045 Studiesteget i Borås -700 -700 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt   -1 650 -1 800 150 
Summa   -18 939 -19 032 93 

 
När budgeten beslutades var avsikten ett +/- 0 resultat, inräknat att tillskjuta 1,8 miljoner till 
pågående ESF-projekt. Medfinansiering till ESF-projekt är lägre än budgeterat och förbundet gör 
ett positivt resultat på 93 tkr. Intäkter har bokats upp med avdrag för osäkerhet i kostnadstäckning 
och föregående års uppbokningar av medfinansiering kvarstår för att kunna täcka åtaganden inom 
projekten utan att belasta förbundets kapital negativt. Projekten har ännu inte slutredovisats. 
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3045 Studiesteget i Borås -700 -700 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt   -1 650 -1 800 150 
Summa   -18 939 -19 032 93 

 
När budgeten beslutades var avsikten ett +/- 0 resultat, inräknat att tillskjuta 1,8 miljoner till 
pågående ESF-projekt. Medfinansiering till ESF-projekt är lägre än budgeterat och förbundet gör 
ett positivt resultat på 93 tkr. Intäkter har bokats upp med avdrag för osäkerhet i kostnadstäckning 
och föregående års uppbokningar av medfinansiering kvarstår för att kunna täcka åtaganden inom 
projekten utan att belasta förbundets kapital negativt. Projekten har ännu inte slutredovisats. 
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    Utfall 
  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 
    2021 

3041 Moves, Faktiska -230 

3042 Moves, Schablonbaserade -1 443 

3046 Leader Män i hälsa -172 

3047 Positiv Rörelse -faktiska -1 303 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade -1 996 

3049 Puls -7 365 

  varav förbundet medfinansierar  1 650 
Summa   -10 859 

 
(Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte upparbetad 
medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som tillförts inom projekten.) 

6. Noter      

6.1 Noter Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 
 
Revisorskostnader 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de 
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.  
Den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen är  
 
     2021 2020  
Kommunal granskning, förtroendevald och biträden:   35349  38737 
Statlig granskning:     28 000   28 000  

6.2 Noter Resultaträkning 
 
Not 1 Övriga intäkter Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 
3740 Öres- och kronutjämning -12,04  -8,09 
Summa: -12,04  -8,09 

     
Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -14 234,55  -76 652,67 
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -26 851 629,29  -23 804 175,90 
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -109 399,21  -1 852 328,68 
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -242 194,61  -108 044,66 
5544 Verksamhetsank. utbildn./kurs /konferenskostn. -716 160,33  -702 429,87 
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -218 820,20  -20 992,50 
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil 0  -5 102,20 
Summa: -28 152 438,19  -26 569 726,48 
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Not 3 Övriga kostnader Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 
6230 Datakommunikation -32 774,15  -12 473,53 
6412 Möbler 0  -6 800,00 
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar -2 500,00  0 
6419 Övriga förbrukningsinventarier -26 550,00  -8 999,09 
6451 Kontorsmaterial -10 902,40  -5 195,99 
6471 Trycksaker 0  -700 
6911 Kostnader för information   -8416,2  -9 202,70 
7071 Representation (ej personal) -31,15  -1 923,93 
7212 Tele, mobil -5 733,45  -17 957,27 
7541 IT-tjänster -5 809,66  -9 237,50 
7551 Konsultarvoden spec utredn -69 151,76  -90 939,50 
7599 Övriga tjänster -82 886,17  -85 280,10 
7619 Övriga kostnader -16 375,75  -27 571,54 
Summa: -261 130,69  -276 281,15 

 
 

6.3 Noter balansräkning 
 
  UB 2021-12-31  UB 2020-12-31 
 Not 1: Kortfristiga fordringar    

1511 Kundfordringar 1 569 750,00  2 543 384,00 
1610 Kortfristiga fordringar hos ledamöter 145,00  0 
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 63 808,00  75 296,00 
1712 Upplupna intäkter 2 699 911,00  1 753 211,00 

 Summa: 4 333 614,00  4 371 891,00 
     

 Not 2: Likvida medel    
1920 Plusgiro Nordea 25 338,60  9 173,87 
1930 Bankgiro Swedbank 8 561 998,90  5 966 022,50 
1970 Företagskonto 2 218 783,77  2 217 674,97 

 Summma: 10 806 121,27  8 192 871,34 
     

 Not 3: Kortfristiga skulder    
2411 Leverantörsskulder 4 571 929,38  5 610 966,97 
2991 Upplupna kostnader 6 724 866,40  3 203 381,24 

 Summa: 11 296 795,78  8 814 348,21 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat 
och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens 
roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan) 
 
  
 
 
Borås 2022- 01 - 25 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Sofia Sandänger    Cecilia Andersson   
Ordförande    Vice Ordförande   
(Försäkringskassan)    (Västra Götalandsregionen)  
       
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Gunilla Blomgren   Jonas Ryhr 
Ledamot    Ledamot  
(Kommunerna; Tranemo kommun)  (Arbetsförmedlingen)     
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00295 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Liberalerna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Liberalerna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Liberalerna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 66
Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i 
Borås

2022-04-25 Dnr KS 2022-00295 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00295 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Liberalerna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Liberalerna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Liberalerna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00354 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sverigedemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00354 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sverigedemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 67
Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemo-
kraterna i Borås

2022-04-25 Dnr KS 2022-00354 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1786



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

 B 1787



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1788

Ärendenummer Dokumentdatum  
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Enligt sändlista Kopia till: 

Diariet 

 
 

Remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 

För ert yttrande inför regeringens tillåtlighetsprövning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
översänder Trafikverket lokaliseringsutredning m.fl. handlingar enligt bifogade förteckning. 

Remisstid 
Ert yttrande ska vara Trafikverket tillhanda senast den 3 maj 2022.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds 
kommun, Marks kommun samt Borås stad kommer att få ta del av övriga remissyttranden innan de 
lämnar eget yttrande. Länsstyrelsens yttrande samt kommunernas yttranden ska vara Trafikverket 
tillhanda senast den 3 juni 2022. 

Yttrandet skickas med e-post till trafikverket@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2022/13298. 

Bakgrund 
Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan 
Göteborg och Borås. Järnvägen är en etapp i utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö. Regeringen har beslutat att utbyggnaden på sträckan mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. Trafikverket centralt ansvarar för att bereda 
tillåtlighetsärenden av detta slag åt regeringen. I beredningen ingår bland annat att genomföra remiss av 
det underlag som avses ligga till grund för regeringens prövning.  

Efter genomförd remiss kommer Trafikverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för 
prövning. 

Beredningsremissen 
De handlingar som ingår i tillåtlighetsärendet är lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning 
samt det övriga underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. 

För regeringens ställningstagande fordras därutöver en bred belysning utifrån olika aspekter. Syftet med 
beredningsremissen är att utvalda remissinstanser ska ge stöd för regeringens avvägningar genom att 
bidra med argument utifrån sitt speciella perspektiv och på så vis ge ärendet en sådan bred belysning. 

Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation för järnvägsutbyggnaden 
en granskning av den lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. 
Granskningen är ett led i den ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av lokaliseringsutredningen och att lämna 
allmänna synpunkter. 
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Enligt sändlista Kopia till: 

Diariet 

 
 

Remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 

För ert yttrande inför regeringens tillåtlighetsprövning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
översänder Trafikverket lokaliseringsutredning m.fl. handlingar enligt bifogade förteckning. 

Remisstid 
Ert yttrande ska vara Trafikverket tillhanda senast den 3 maj 2022.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds 
kommun, Marks kommun samt Borås stad kommer att få ta del av övriga remissyttranden innan de 
lämnar eget yttrande. Länsstyrelsens yttrande samt kommunernas yttranden ska vara Trafikverket 
tillhanda senast den 3 juni 2022. 

Yttrandet skickas med e-post till trafikverket@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2022/13298. 

Bakgrund 
Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan 
Göteborg och Borås. Järnvägen är en etapp i utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö. Regeringen har beslutat att utbyggnaden på sträckan mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. Trafikverket centralt ansvarar för att bereda 
tillåtlighetsärenden av detta slag åt regeringen. I beredningen ingår bland annat att genomföra remiss av 
det underlag som avses ligga till grund för regeringens prövning.  

Efter genomförd remiss kommer Trafikverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för 
prövning. 

Beredningsremissen 
De handlingar som ingår i tillåtlighetsärendet är lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning 
samt det övriga underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. 

För regeringens ställningstagande fordras därutöver en bred belysning utifrån olika aspekter. Syftet med 
beredningsremissen är att utvalda remissinstanser ska ge stöd för regeringens avvägningar genom att 
bidra med argument utifrån sitt speciella perspektiv och på så vis ge ärendet en sådan bred belysning. 

Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation för järnvägsutbyggnaden 
en granskning av den lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. 
Granskningen är ett led i den ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av lokaliseringsutredningen och att lämna 
allmänna synpunkter. 
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Lokaliseringsutredningen ska ge underlag för val av sträckning för järnvägen samt utgöra grunden för 
regeringens tillåtlighetsprövning. Utredningen ska redovisa alternativa lokaliseringar och järnvägens 
huvudsakliga utformning samt konsekvenser för miljö, trafik, ekonomi m.m., så att alternativen kan 
jämföras med varandra och med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen nybyggnad sker. Målsättningen är att 
finna och lyfta fram sådana konsekvenser som skiljer alternativen åt. Lokaliseringsutredningen och 
tillåtlighetsprövningen syftar däremot inte till att lägga fast detaljer avseende järnvägens utformning, 
tekniska lösningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller dylikt. 

Under förutsättning att regeringen tillåter verksamheten kommer järnvägsplaner att upprättas. I 
järnvägsplanerna kommer järnvägens utformning, markintrång, skyddsåtgärder m.m. att redovisas mera 
detaljerat. 

Remissyttranden 
Ert yttrande bör utifrån de intressen ni bevakar bl.a. redovisa  

- om ni tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de alternativ som har 
rangordnats av Trafikverket 

- om ni delar den rangordning Trafikverket har gjort mellan alternativen eller ej, samt vilken 
rangordning ni i annat fall gör 

- om, och i så fall hur, de alternativ som Trafikverket har rangordnat tillgodoser eller motverkar era 
intressen 

- er bedömning av om de alternativ som Trafikverket har rangordnat är förenliga med miljöbalkens 
bestämmelser och intentioner 

Remisshandlingar 
De handlingar som ingår i beredningsremissen redovisas i bifogad förteckning. 

Remisshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras, 
under ”Dokument”, fliken ”Granskningshandlingar mars 2022”. 
 
För frågor om beredningsremissen kontakta Olle Wahl, tel 010-123 10 76, e-post 
olov.wahl@trafikverket.se eller Ingrid Hellman, tel 010-123 63 74, e-post 
ingrid.hellman@trafikverket.se. 

Projektorganisationens kontaktperson är Jeanette Svensson, tel 010-123 72 60, e-post 
jeanette.svensson@trafikverket.se. 

Informationsmöte 
Ett informationsmöte kommer att hållas för remissinstanserna via Skype onsdagen den 23 mars kl 10-12.  

Syftet med mötet är att underlätta er hantering av ärendet genom att ge en beskrivning av projektet och 
det huvudsakliga innehållet i remisshandlingarna, besvara frågor samt att redogöra för den formella 
hanteringen av beredningsremissen. 

Anmälan senast fredagen den 18 mars till program.goteborg-boras@trafikverket.se 

 

 

Olle Wahl 
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Bilagor:          förteckning över handlingar  
             sändlista 
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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 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 
miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, 
en del av nya stambanor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt det 
alternativ som har rangordnats först av Trafikverket.  

             

Sammanfattning  
Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba 
regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Järnvägen är en etapp i utbyggnaden av 
nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Regeringen har 
beslutat att utbyggnaden på sträckan mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. Trafikverket centralt ansvarar för 
att bereda tillåtlighetsärenden av detta slag åt regeringen. I beredningen ingår 
bland annat att genomföra remiss av det underlag som avses ligga till grund för 
regeringens prövning.  

Efter genomförd remiss kommer Trafikverket med eget yttrande överlämna 
ärendet till regeringen för prövning.  

De handlingar som ingår i tillåtlighetsärendet är lokaliseringsutredning, 
miljökonsekvensbeskrivning samt det övriga underlag som behövs för 
tillåtlighetsprövningen.  

För regeringens ställningstagande fordras därutöver en bred belysning utifrån 
olika aspekter. Syftet med beredningsremissen är att utvalda remissinstanser ska 
ge stöd för regeringens avvägningar genom att bidra med argument utifrån sitt 
speciella perspektiv och på så vis ge ärendet en sådan bred belysning.  

Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation 
för järnvägsutbyggnaden en granskning av den lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. Granskningen är ett led i den 
ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av 
lokaliseringsutredningen och att lämna allmänna synpunkter.  

Nr 68
Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. mil-
jöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en 
del av nya stambanor

2022-04-25 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Lokaliseringsutredningen ska ge underlag för val av sträckning för järnvägen 
samt utgöra grunden för regeringens tillåtlighetsprövning. Utredningen ska 
redovisa alternativa lokaliseringar och järnvägens huvudsakliga utformning samt 
konsekvenser för miljö, trafik, ekonomi m.m., så att alternativen kan jämföras 
med varandra och med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen nybyggnad sker. 
Målsättningen är att finna och lyfta fram sådana konsekvenser som skiljer 
alternativen åt. Lokaliseringsutredningen och tillåtlighetsprövningen syftar 
däremot inte till att lägga fast detaljer avseende järnvägens utformning, tekniska 
lösningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller dylikt.  

Under förutsättning att regeringen tillåter verksamheten kommer järnvägsplaner 
att upprättas. I järnvägsplanerna kommer järnvägens utformning, markintrång, 
skyddsåtgärder m.m. att redovisas mera detaljerat.  

Trafikverket vill ha svar på nedanstående frågor. 

Yttrande bör utifrån de intressen Borås Stad bevakar bl.a. redovisa  

- om vi tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de 
alternativ som har rangordnats av Trafikverket  

- om vi delar den rangordning Trafikverket har gjort mellan alternativen eller ej, 
samt vilken rangordning vi i annat fall gör  

- om, och i så fall hur, de alternativ som Trafikverket har rangordnat tillgodoser 
eller motverkar våra intressen  

- vår bedömning av om de alternativ som Trafikverket har rangordnat är 
förenliga med miljöbalkens bestämmelser och intentioner  

 

Borås Stads synpunkter 

Synpunkter kring rangordning och hur alternativen tillgodoser Borås 
Stads intressen 

Borås Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad av alternativ 1 
genom Borås kommun. 

Borås Stad har under lokaliseringsutredningsprocessen haft som mål att ett 
centralt stationsläge i Borås och snabb tågresa (ca 35 minuter) och snabb 
utbyggnad mellan Västra Götalands två största städer är av största vikt.  

Med station vid nuvarande Borås C (alternativ 1) uppnås en hållbar och 
konkurrenskraftig regiontrafik mellan Borås och Göteborg som kan bidra till att 
två arbetsmarknadsregioner blir en. En snabb utbyggnad och att projekt 
Göteborg-Borås är finansierat i nationell infrastrukturplan är en 
grundförutsättning för färdigställande så snabbt som möjligt. Därmed är en 
byggstart under åren 2025-2027 av största vikt. 

Alternativ 1 får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. En 
regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. Att 
banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
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Lokaliseringsutredningen ska ge underlag för val av sträckning för järnvägen 
samt utgöra grunden för regeringens tillåtlighetsprövning. Utredningen ska 
redovisa alternativa lokaliseringar och järnvägens huvudsakliga utformning samt 
konsekvenser för miljö, trafik, ekonomi m.m., så att alternativen kan jämföras 
med varandra och med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen nybyggnad sker. 
Målsättningen är att finna och lyfta fram sådana konsekvenser som skiljer 
alternativen åt. Lokaliseringsutredningen och tillåtlighetsprövningen syftar 
däremot inte till att lägga fast detaljer avseende järnvägens utformning, tekniska 
lösningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller dylikt.  

Under förutsättning att regeringen tillåter verksamheten kommer järnvägsplaner 
att upprättas. I järnvägsplanerna kommer järnvägens utformning, markintrång, 
skyddsåtgärder m.m. att redovisas mera detaljerat.  

Trafikverket vill ha svar på nedanstående frågor. 

Yttrande bör utifrån de intressen Borås Stad bevakar bl.a. redovisa  

- om vi tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de 
alternativ som har rangordnats av Trafikverket  

- om vi delar den rangordning Trafikverket har gjort mellan alternativen eller ej, 
samt vilken rangordning vi i annat fall gör  

- om, och i så fall hur, de alternativ som Trafikverket har rangordnat tillgodoser 
eller motverkar våra intressen  

- vår bedömning av om de alternativ som Trafikverket har rangordnat är 
förenliga med miljöbalkens bestämmelser och intentioner  

 

Borås Stads synpunkter 

Synpunkter kring rangordning och hur alternativen tillgodoser Borås 
Stads intressen 

Borås Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad av alternativ 1 
genom Borås kommun. 

Borås Stad har under lokaliseringsutredningsprocessen haft som mål att ett 
centralt stationsläge i Borås och snabb tågresa (ca 35 minuter) och snabb 
utbyggnad mellan Västra Götalands två största städer är av största vikt.  

Med station vid nuvarande Borås C (alternativ 1) uppnås en hållbar och 
konkurrenskraftig regiontrafik mellan Borås och Göteborg som kan bidra till att 
två arbetsmarknadsregioner blir en. En snabb utbyggnad och att projekt 
Göteborg-Borås är finansierat i nationell infrastrukturplan är en 
grundförutsättning för färdigställande så snabbt som möjligt. Därmed är en 
byggstart under åren 2025-2027 av största vikt. 

Alternativ 1 får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. En 
regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. Att 
banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
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stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden 
kan utvecklas i framtiden. Närhet till stationen är fördelaktigt och generellt sett 
ökar värdet på fastigheter med god tillgänglighet till tågstationen och till 
stadskärnan.  

Exploateringstrycket ökar därmed i framtiden i de delar som blir gynnsamt 
lokaliserade i relation till Borås nuvarande stadskärna där det går att utveckla en 
hög täthet av verksamheter och målpunkter. Stadsdelen Norrbys möjlighet att 
integreras i den centrala staden tillsammans med den gröna parkenstråket ger en 
mer sammanhängande stad med färre barriärer. Borås Stad önskar en tät dialog 
med Trafikverket kring utformningen av de centrala spåren, med syftet att 
skapa en inkluderande och välkomnande miljö.      

Även tillgängligheten till staden som helhet påverkas. Utifrån ett 
klimatperspektiv finns all anledning att ta tillvara på ett bra kollektivtrafikläge 
för de verksamheter och den markanvändning som genererar mycket resande 
och många besök. Kollektivtrafikresandet i Borås är omfattande redan idag men 
det finns fortfarande stor potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer. 
Hållbara resor prioriteras och att underlätta för bilresenärer att istället gå och 
cykla (eventuellt i kombination med kollektivtrafik) är även positivt utifrån ett 
hälsoperspektiv samt frigör kapacitet i befintligt gatunätet i staden. 

Borås C fortsätter vara ett betydelsefullt nav för hela Sjuhärad genom att ny 
järnväg och flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer samsas på samma 
plats. Borås Stad önskar därför en fortsatt tät dialog med Trafikverket kring 
utformningen av de centrala spåren, med syftet att skapa en inkluderande och 
välkomnande miljö.  

Att lokaliseringsutredningen pekar ut stationsläge i Mölndal är mycket positivt. 
Att nå Mölndal innebär att södra delen av Göteborgsregionen och norra 
Halland blir en mer lättillgänglig del i en större arbetsmarknadsregion. Därmed 
kan arbete och studier från ett större upptagningsområde stärka Borås 
näringsliv.   

Trafikverkets alternativ redovisar station i tunnel under Landvetter flygplats, 
vilket är bra. Det har stor betydelse för Borås näringsliv och invånare att enkelt 
nå flygplatsen. Flygplatsen är porten till övriga världen och även en stor och 
viktig arbetsplats.  

Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd 
och väg 40, och vidare till Borås skapar möjlighet till färre barriärer om 
lokaliseringen sker nära väg 40. Det är också positivt att korridoren smalnats av 
vid passagen av verksamhetsområdet Viared. 

Trafikverkets rangordning och om det är förenligt med miljöbalkens 
bestämmelser och intentioner  

För att uppnå hållbar utveckling måste miljöfrågorna vara en naturlig del vid 
planering av järnvägen. Genom att integrera miljöbedömningar i processen kan 
miljöfrågorna lyftas och tas tillvara.  
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De båda kvarvarande alternativen har en påverkan på miljön men också 
alternativet att avstå byggnation av ny järnväg har en negativ miljöpåverkan 
eftersom risken är att vägtrafiken fortsätter att öka och Borås centrala delar inte 
kan utvecklas i önskad riktning. Den samlade bilden av de två kvarvarande 
korridorernas konsekvens för miljön är att alternativ 1 är det bästa alternativet.  

För den lokala utvecklingen bedöms alternativ 1 vara det bästa alternativet. Det 
finns stor potential för en omvandling och stadsutveckling av området runt 
Borås C, vilket kan realiseras när anläggningen ligger inom befintligt 
spårområde. Genom nya passager över järnvägsområdet kan befintliga barriärer 
i staden överbryggas, vilket verkar positivt på stadens rörelsemönster och 
tillgänglighet samt möjliggöra för ett utökat centrumområde. 

           

 
   

Beslutsunderlag 
1. Beredningsremiss missiv 1  2022-03-03 
2. Alla övriga dokument kommer kunna läsas via medskickad länk. Detta på 
grund av omfattningen av material som tillhör ärendet.    
  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. trafikverket@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2022/13298 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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De båda kvarvarande alternativen har en påverkan på miljön men också 
alternativet att avstå byggnation av ny järnväg har en negativ miljöpåverkan 
eftersom risken är att vägtrafiken fortsätter att öka och Borås centrala delar inte 
kan utvecklas i önskad riktning. Den samlade bilden av de två kvarvarande 
korridorernas konsekvens för miljön är att alternativ 1 är det bästa alternativet.  

För den lokala utvecklingen bedöms alternativ 1 vara det bästa alternativet. Det 
finns stor potential för en omvandling och stadsutveckling av området runt 
Borås C, vilket kan realiseras när anläggningen ligger inom befintligt 
spårområde. Genom nya passager över järnvägsområdet kan befintliga barriärer 
i staden överbryggas, vilket verkar positivt på stadens rörelsemönster och 
tillgänglighet samt möjliggöra för ett utökat centrumområde. 

           

 
   

Beslutsunderlag 
1. Beredningsremiss missiv 1  2022-03-03 
2. Alla övriga dokument kommer kunna läsas via medskickad länk. Detta på 
grund av omfattningen av material som tillhör ärendet.    
  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. trafikverket@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2022/13298 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av 
ny järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 
järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
 

Trafikverket Nya stambanor har upprättat en lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor i Göteborgs Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks 
kommun och Borås Stad, Västra Götalands län.  

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till järnvägsplaner. 
Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där 
regeringen beslutar om det är tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen 
i så fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom 
korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av Trafikverket.  

Lokaliseringsutredningen med miljökonsekvensbeskrivning och övriga handlingar finns tillgängliga för 
granskning på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras under Dokument, flik 
Granskningshandlingar mars 2022, under tiden 3 mars 2022 till den 29 april 2022. 

Handlingarna finns också tillgängliga under tiden 10 mars 2022 till den 29 april 2022 hos: 

 
 Trafikverket Region Väst, Vikingsgatan 2-4 i Göteborg 
 Trafik och stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Göteborg 
 Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal 
 Härryda kommunhus, Råda torg 1 i Mölnlycke 
 Bollebygds kommunhus, Ballebovägen 2 i Bollebygd 
 Marks kommunhus, Boråsvägen 40 i Kinna 
 Stadshuset Borås, Kungsgatan 55 i Borås 

 

Synpunkter med anledning av ärendet ska ges in skriftligen senast den 29 april 2022. Synpunkter ska 
skickas till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post 
till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2021/128691. 

Om du vill ha mer information kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare Trafikverket Nya stambanor 
tel. 010-123 15 09, e-post program.goteborg-boras@trafikverket.se  

 

Med vänlig hälsning 

Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare 

 
  

Ronstad  Lisa, N Sgbp1 2022-02-01 
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Förteckning över handlingar 
 Lokaliseringsutredning granskningshandling 2022-02-28 

Bilagor 
o Kartor korridorer för tillåtlighetsprövning 2022-01-31 
o Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-25 
o Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning 2022-02-01 

 Miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-22 
Bilagor 
o Tabell Bedömda fågelarter 
o Undantag miljökvalitetsnormer 
o Naturvärdesinventering 2021-04-19 
o Naturvärdesinventering komplettering 2021-11-23 
o Kulturarvsanalys 2020-09-09 
Underlagsrapporter 
o PM Klimat 2021-11-23 
o PM Buller 2021-11-23 
o PM Stomljud 2021-11-23 
o PM Vibrationer 2021-11-23 
o PM Naturmiljö 2022-02-22 

 Landskapskaraktärsanalys 2020-09-09 
 Social konsekvensanalys 2022-01-31 
 Gestaltningsprogram 2022-01-31 
 Samrådsredogörelse 2021-12-20 

 

 

 

 

 

 

Information om personuppgiftsbehandling  

Trafikverket har inhämtat kontaktuppgifter till er organisation i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet 
med sektorslagarna för infrastruktur i syfte att genomföra granskning för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 
Kontaktuppgifter till företrädare för organisationer utgör personuppgifter. Uppgifter som har samlats in är 
organisationens företrädare och kontaktuppgifter till dessa. Rättslig grund är allmänt intresse. Uppgifterna 
kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. 
Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet utgör allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. 
Beslut och andra dokument innehållande namn och fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras.  

Personuppgifterna skyddas genom att Trafikverkets regelverk för informationssäkerhet tillämpas.  

Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, 
begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Denna begäran för dina personuppgifter 
kan göras hos projekt Göteborg-Borås. Begäran kan också göras till Trafikverkets kontaktcenter med angivande av 
föregående kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 
921. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.  

Mer information om Trafikverkets behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud 
finns på http://trafikverket.se/gdpr 
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Förteckning över handlingar 
 Lokaliseringsutredning granskningshandling 2022-02-28 

Bilagor 
o Kartor korridorer för tillåtlighetsprövning 2022-01-31 
o Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-25 
o Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning 2022-02-01 

 Miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-22 
Bilagor 
o Tabell Bedömda fågelarter 
o Undantag miljökvalitetsnormer 
o Naturvärdesinventering 2021-04-19 
o Naturvärdesinventering komplettering 2021-11-23 
o Kulturarvsanalys 2020-09-09 
Underlagsrapporter 
o PM Klimat 2021-11-23 
o PM Buller 2021-11-23 
o PM Stomljud 2021-11-23 
o PM Vibrationer 2021-11-23 
o PM Naturmiljö 2022-02-22 

 Landskapskaraktärsanalys 2020-09-09 
 Social konsekvensanalys 2022-01-31 
 Gestaltningsprogram 2022-01-31 
 Samrådsredogörelse 2021-12-20 

 

 

 

 

 

 

Information om personuppgiftsbehandling  

Trafikverket har inhämtat kontaktuppgifter till er organisation i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet 
med sektorslagarna för infrastruktur i syfte att genomföra granskning för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 
Kontaktuppgifter till företrädare för organisationer utgör personuppgifter. Uppgifter som har samlats in är 
organisationens företrädare och kontaktuppgifter till dessa. Rättslig grund är allmänt intresse. Uppgifterna 
kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. 
Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet utgör allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. 
Beslut och andra dokument innehållande namn och fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras.  

Personuppgifterna skyddas genom att Trafikverkets regelverk för informationssäkerhet tillämpas.  

Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, 
begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Denna begäran för dina personuppgifter 
kan göras hos projekt Göteborg-Borås. Begäran kan också göras till Trafikverkets kontaktcenter med angivande av 
föregående kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 
921. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.  

Mer information om Trafikverkets behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud 
finns på http://trafikverket.se/gdpr 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och 
översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut 
uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot 
Ulricehamn och Jönköping. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande         

Sammanfattning 
Lokaliseringsutredningen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är nu 
framme vid granskning tillsammans med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till 
järnvägsplaner. Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för 
tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där regeringen beslutar om det är 
tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen i så 
fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där Trafikverket utreder exakt var 
järnvägen ska gå inom korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av 
Trafikverket. 

Projektet omfattas av krav på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland godkännande miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor den 25 februari 2022. 

 

Borås Stads synpunkter 

Borås Stad har under hela lokaliseringsutredningsprocessen haft som mål att ett 
centralt stationsläge i Borås och snabb tågresa (ca 35 minuter) samt snabb 
utbyggnad mellan Västra Götalands två största städer är av största vikt.  

Nr 69
Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan Göte-
borg-Borås, en del av nya stambanor

2022-04-25 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Med station vid nuvarande Borås C uppnås en hållbar och konkurrenskraftig 
regiontrafik mellan Borås och Göteborg och kan bidra till att två 
arbetsmarknadsregioner blir en. Därför är en snabb utbyggnad och att projekt 
Göteborg-Borås är fullt finansierat i den nationella infrastrukturplanen för en 
snabb utbyggnad. För att uppnå detta är en byggstart under åren 2025-2027 av 
största vikt.  

Alternativ 1 (B11A) får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. 
En regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. 
Att banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden 
kan utvecklas i framtiden. Närhet till stationen är fördelaktigt och generellt sett 
ökar värdet på fastigheter med god tillgänglighet till tågstationen och till 
stadskärnan. Exploateringstrycket ökar därmed i framtiden i de delar som blir 
gynnsamt lokaliserade i relation till Borås nuvarande stadskärna där det går att 
utveckla en hög täthet av verksamheter och målpunkter. Stadsdelen Norrbys 
möjlighet att integreras i den centrala staden tillsammans med den gröna 
parken-stråket ger en mer sammanhängande stad med färre barriärer. Borås 
Stad önskar en tät dialog med Trafikverket kring utformningen av de centrala 
spåren, med syftet att skapa en inkluderande och välkomnande miljö.      

Även tillgängligheten till staden som helhet påverkas. Utifrån ett 
klimatperspektiv finns all anledning att ta tillvara på ett bra kollektivtrafikläge 
för de verksamheter och den markanvändning som genererar mycket resande 
och många besök. Kollektivtrafikresandet i Borås är omfattande redan idag men 
det finns fortfarande stor potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer. 
Hållbara resor prioriteras och att underlätta för bilresenärer att istället gå och 
cykla (eventuellt i kombination med kollektivtrafik) är även positivt utifrån ett 
hälsoperspektiv samt frigör kapacitet i befintligt gatunätet och i staden. 

Borås C kan fortsätta vara ett betydelsefullt nav för hela Sjuhärad genom att ny 
järnväg och flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer samsas på samma 
plats. Borås Stad önskar därför en fortsatt tät dialog med Trafikverket kring 
utformningen av de centrala spåren, med syftet att skapa en inkluderande och 
välkomnande miljö. 

Att Trafikverkets alternativ 1 också innebär en station i Mölndal är mycket 
positivt. Att nå Mölndal innebär att södra delen av Göteborgsregionen och 
norra Halland blir en mer lättillgänglig del i en större arbetsmarknadsregion. 
Därmed kan arbete och studier från ett större upptagningsområde stärka Borås 
näringsliv.   

Trafikverkets alternativ 1 redovisar station i tunnel under Landvetter flygplats, 
vilket är bra. Det har stor betydelse för Borås näringsliv och invånare att enkelt 
nå flygplatsen. Flygplatsen är porten till övriga världen och även en stor och 
viktig arbetsplats.  

Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd 
och väg 40, och vidare till Borås skapar möjlighet till färre barriärer om 
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Med station vid nuvarande Borås C uppnås en hållbar och konkurrenskraftig 
regiontrafik mellan Borås och Göteborg och kan bidra till att två 
arbetsmarknadsregioner blir en. Därför är en snabb utbyggnad och att projekt 
Göteborg-Borås är fullt finansierat i den nationella infrastrukturplanen för en 
snabb utbyggnad. För att uppnå detta är en byggstart under åren 2025-2027 av 
största vikt.  

Alternativ 1 (B11A) får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. 
En regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. 
Att banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden 
kan utvecklas i framtiden. Närhet till stationen är fördelaktigt och generellt sett 
ökar värdet på fastigheter med god tillgänglighet till tågstationen och till 
stadskärnan. Exploateringstrycket ökar därmed i framtiden i de delar som blir 
gynnsamt lokaliserade i relation till Borås nuvarande stadskärna där det går att 
utveckla en hög täthet av verksamheter och målpunkter. Stadsdelen Norrbys 
möjlighet att integreras i den centrala staden tillsammans med den gröna 
parken-stråket ger en mer sammanhängande stad med färre barriärer. Borås 
Stad önskar en tät dialog med Trafikverket kring utformningen av de centrala 
spåren, med syftet att skapa en inkluderande och välkomnande miljö.      

Även tillgängligheten till staden som helhet påverkas. Utifrån ett 
klimatperspektiv finns all anledning att ta tillvara på ett bra kollektivtrafikläge 
för de verksamheter och den markanvändning som genererar mycket resande 
och många besök. Kollektivtrafikresandet i Borås är omfattande redan idag men 
det finns fortfarande stor potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer. 
Hållbara resor prioriteras och att underlätta för bilresenärer att istället gå och 
cykla (eventuellt i kombination med kollektivtrafik) är även positivt utifrån ett 
hälsoperspektiv samt frigör kapacitet i befintligt gatunätet och i staden. 

Borås C kan fortsätta vara ett betydelsefullt nav för hela Sjuhärad genom att ny 
järnväg och flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer samsas på samma 
plats. Borås Stad önskar därför en fortsatt tät dialog med Trafikverket kring 
utformningen av de centrala spåren, med syftet att skapa en inkluderande och 
välkomnande miljö. 

Att Trafikverkets alternativ 1 också innebär en station i Mölndal är mycket 
positivt. Att nå Mölndal innebär att södra delen av Göteborgsregionen och 
norra Halland blir en mer lättillgänglig del i en större arbetsmarknadsregion. 
Därmed kan arbete och studier från ett större upptagningsområde stärka Borås 
näringsliv.   

Trafikverkets alternativ 1 redovisar station i tunnel under Landvetter flygplats, 
vilket är bra. Det har stor betydelse för Borås näringsliv och invånare att enkelt 
nå flygplatsen. Flygplatsen är porten till övriga världen och även en stor och 
viktig arbetsplats.  

Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd 
och väg 40, och vidare till Borås skapar möjlighet till färre barriärer om 
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lokaliseringen sker nära väg 40. Det är också positivt att korridoren smalnats av 
vid passagen av verksamhetsområdet Viared. 

 

 

 

 

Förstärkningsalternativet 

Borås Stad ser också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnation av 
en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. Som 
framgått i tidigare samråd är Borås positiva till att Trafikverket inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien ”Stråket Göteborg-Borås” utreder förstärkningar på 
befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg-Borås, samt den koppling som 
föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan öster om 
Mölndal. Förstärkningsalternativet får stor betydelse för invånarna i de västra 
delarna av Borås samt för de som bor i de stationssamhällen som ligger utmed 
Kust till kustbanan fram till Mölnlycke. 

Medskick till fortsatt planering österut 

Lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås har som slutpunkt att koppla ihop de 
två största städerna i Västra Götaland. Enligt Trafikverket ska de båda 
kvarvarande alternativen inte utesluta möjligheten för vidare utbyggnad av ny 
järnväg till Jönköping via Ulricehamn. Detta innebär att de områden som nu är 
utpekade korridorer inom utredningsområdets östra del kommer finnas kvar 
som riksintresse för framtida järnvägsändamål tills det utretts. I framtida 
planering österut passeras Viskan och hänsyn ska tas till saneringen av Viskan 
som är ett tidsödande arbete. Det praktiska saneringsarbetet uppskattas ta cirka 
10 år, och alltså pågå en bra bit in på 2030-talet. 

Borås Stad ser det som positivt att det som kallas objektsförberedande arbete 
på mellansträckorna mellan Borås, Linköping och Hässleholm startas upp så 
snart som möjligt efter att nationella infrastrukturplanen är beslutad. 

Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat in möjligheten till ett 
triangelspår. Ett triangelspår innebär att den regionala trafiken kopplar ihop 
Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret följer 
Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på 
huvudbanan sydost om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande 
korridoralternativ inom utredningsområdets östra del, men måste beaktas i det 
fortsatta arbetet. 

Vid fortsatt utbyggnad österut passeras Osdal där det finns en population av 
sandlevande bin. Skillnaden på alternativ 1 och 2 är inte så stor vad gäller 
påverkan på bin eftersom det är fortsättningen med stationsbyggnad och 
möjlighet till kringområden med parkering osv vid Osdal och vidare över 
dalgången som påverkar bin. Därför är det mycket viktigt att läget och 
riktningen på järnvägen in mot Borås C förläggs så att den kommande påverkan 
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blir så liten som möjligt. Önskvärt är ett stationsläge och passage av dalgången 
norr om väg 27. Den dragningen skulle ge mindre påverkan där det kanske kan 
gå att kompensera för de värden som försvinner. 

 

Kopplingen Borås-Jönköping, via Ulricehamn, innebär att nuvarande två 
arbetsmarknadsregioner kopplas samman med den tredje 
arbetsmarknadsregionen i Göteborg med omnejd. Detta innebär att Västsverige 
bättre skulle kunna erbjuda sina invånare studiemöjligheter för att möta 
näringslivets kompetensbehov. En ny och snabb järnväg där avstånd inte är ett 
problem utan det är den nya järnvägens förkortade restid som bidrar till ett 
närmande mellan dessa arbetsmarknadsregioner.   

Landskapskaraktärsanalys 

Utifrån de två lägen som presenteras tycker Borås Stad att 
regionaltågsförbindelse till Borås C är det mest lämpliga alternativet utifrån 
påverkan på Borås stadsmiljö. Utifrån den miljökonsekvensbeskrivning som 
tagits fram är den negativa påverkan större vid Lusharpan (B4) än Osdal/Borås 
C (B11A).  

Fokus har legat på delarna Landskap och bebyggelse, Naturmiljö, Kulturmiljö, 
Rekreation och friluftsliv och Ekosystemtjänster men även översiktligt sett till övriga 
kategorier i miljökonsekvensbeskrivningen. En regionaltågsförbindelse till 
Borås C kommer att påverka såväl kulturmiljö och naturmiljö mindre negativt 
än förslaget med bibana vid Lusharpan som även riskerar att skapa ytterligare 
barriäreffekter i staden. En bibana vid Lusharpan riskerar att skapa en barriär i 
friluftsområdet Pickesjön.  

Huvudspåret på bro (Osdal) kommer att bli ett storskaligt landmärke som 
kommer synas på långt håll i landskapet och att en god gestaltning av bron 
därför är extra viktigt. Med hänsyn till buller och barriärverkan är det bra att 
samlokalisera järnvägen med väg 27.  

Trafikverkets bedömning att B11A bör rangordnas som alternativ 1 av dessa 
två alternativ är bra. Lusharpan innebär stora negativa konsekvenser på såväl 
stadsmiljö, vatten- och sandmiljöer, kulturmiljöer och måttliga förluster av 
rekreationsvärden och ekosystemtjänster. Och likt samrådsförslaget ställer vi 
oss bakom hållbarhetsbedömning att Osdal/Borås C (alternativ 1) är ett bättre 
alternativ än Lusharpan (alternativ 2). 

           

   

Beslutsunderlag 
1. Granskningsmissiv mars 2022 2022-03-03 
2. Alla övriga dokument kommer kunna läsas via medskickad länk. Detta på 
grund av omfattningen av material som tillhör ärendet.     
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blir så liten som möjligt. Önskvärt är ett stationsläge och passage av dalgången 
norr om väg 27. Den dragningen skulle ge mindre påverkan där det kanske kan 
gå att kompensera för de värden som försvinner. 

 

Kopplingen Borås-Jönköping, via Ulricehamn, innebär att nuvarande två 
arbetsmarknadsregioner kopplas samman med den tredje 
arbetsmarknadsregionen i Göteborg med omnejd. Detta innebär att Västsverige 
bättre skulle kunna erbjuda sina invånare studiemöjligheter för att möta 
näringslivets kompetensbehov. En ny och snabb järnväg där avstånd inte är ett 
problem utan det är den nya järnvägens förkortade restid som bidrar till ett 
närmande mellan dessa arbetsmarknadsregioner.   

Landskapskaraktärsanalys 

Utifrån de två lägen som presenteras tycker Borås Stad att 
regionaltågsförbindelse till Borås C är det mest lämpliga alternativet utifrån 
påverkan på Borås stadsmiljö. Utifrån den miljökonsekvensbeskrivning som 
tagits fram är den negativa påverkan större vid Lusharpan (B4) än Osdal/Borås 
C (B11A).  

Fokus har legat på delarna Landskap och bebyggelse, Naturmiljö, Kulturmiljö, 
Rekreation och friluftsliv och Ekosystemtjänster men även översiktligt sett till övriga 
kategorier i miljökonsekvensbeskrivningen. En regionaltågsförbindelse till 
Borås C kommer att påverka såväl kulturmiljö och naturmiljö mindre negativt 
än förslaget med bibana vid Lusharpan som även riskerar att skapa ytterligare 
barriäreffekter i staden. En bibana vid Lusharpan riskerar att skapa en barriär i 
friluftsområdet Pickesjön.  

Huvudspåret på bro (Osdal) kommer att bli ett storskaligt landmärke som 
kommer synas på långt håll i landskapet och att en god gestaltning av bron 
därför är extra viktigt. Med hänsyn till buller och barriärverkan är det bra att 
samlokalisera järnvägen med väg 27.  

Trafikverkets bedömning att B11A bör rangordnas som alternativ 1 av dessa 
två alternativ är bra. Lusharpan innebär stora negativa konsekvenser på såväl 
stadsmiljö, vatten- och sandmiljöer, kulturmiljöer och måttliga förluster av 
rekreationsvärden och ekosystemtjänster. Och likt samrådsförslaget ställer vi 
oss bakom hållbarhetsbedömning att Osdal/Borås C (alternativ 1) är ett bättre 
alternativ än Lusharpan (alternativ 2). 

           

   

Beslutsunderlag 
1. Granskningsmissiv mars 2022 2022-03-03 
2. Alla övriga dokument kommer kunna läsas via medskickad länk. Detta på 
grund av omfattningen av material som tillhör ärendet.     
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och 
översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut 
uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot 
Ulricehamn och Jönköping. 

            

Sammanfattning 
Lokaliseringsutredningen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är nu 
framme vid granskning tillsammans med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till 
järnvägsplaner. Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för 
tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där regeringen beslutar om det är 
tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen i så 
fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där Trafikverket utreder exakt var 
järnvägen ska gå inom korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av 
Trafikverket. 

Projektet omfattas av krav på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland godkännande miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor den 25 februari 2022. 

 

Borås Stads synpunkter 

Borås Stad har under hela lokaliseringsutredningsprocessen haft som mål att ett 
centralt stationsläge i Borås och snabb tågresa (ca 35 minuter) samt snabb 
utbyggnad mellan Västra Götalands två största städer är av största vikt.  

Med station vid nuvarande Borås C uppnås en hållbar och konkurrenskraftig 
regiontrafik mellan Borås och Göteborg och kan bidra till att två 
arbetsmarknadsregioner blir en. Därför är en snabb utbyggnad och att projekt 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 
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Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och 
översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut 
uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot 
Ulricehamn och Jönköping. 

            

Sammanfattning 
Lokaliseringsutredningen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är nu 
framme vid granskning tillsammans med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till 
järnvägsplaner. Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för 
tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där regeringen beslutar om det är 
tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen i så 
fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där Trafikverket utreder exakt var 
järnvägen ska gå inom korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av 
Trafikverket. 

Projektet omfattas av krav på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland godkännande miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor den 25 februari 2022. 

 

Borås Stads synpunkter 

Borås Stad har under hela lokaliseringsutredningsprocessen haft som mål att ett 
centralt stationsläge i Borås och snabb tågresa (ca 35 minuter) samt snabb 
utbyggnad mellan Västra Götalands två största städer är av största vikt.  

Med station vid nuvarande Borås C uppnås en hållbar och konkurrenskraftig 
regiontrafik mellan Borås och Göteborg och kan bidra till att två 
arbetsmarknadsregioner blir en. Därför är en snabb utbyggnad och att projekt 
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Göteborg-Borås är fullt finansierat i den nationella infrastrukturplanen för en 
snabb utbyggnad. För att uppnå detta är en byggstart under åren 2025-2027 av 
största vikt.  

Alternativ 1 (B11A) får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. 
En regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. 
Att banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden 
kan utvecklas i framtiden. Närhet till stationen är fördelaktigt och generellt sett 
ökar värdet på fastigheter med god tillgänglighet till tågstationen och till 
stadskärnan. Exploateringstrycket ökar därmed i framtiden i de delar som blir 
gynnsamt lokaliserade i relation till Borås nuvarande stadskärna där det går att 
utveckla en hög täthet av verksamheter och målpunkter. Stadsdelen Norrbys 
möjlighet att integreras i den centrala staden tillsammans med den gröna 
parken-stråket ger en mer sammanhängande stad med färre barriärer. Borås 
Stad önskar en tät dialog med Trafikverket kring utformningen av de centrala 
spåren, med syftet att skapa en inkluderande och välkomnande miljö.      

Även tillgängligheten till staden som helhet påverkas. Utifrån ett 
klimatperspektiv finns all anledning att ta tillvara på ett bra kollektivtrafikläge 
för de verksamheter och den markanvändning som genererar mycket resande 
och många besök. Kollektivtrafikresandet i Borås är omfattande redan idag men 
det finns fortfarande stor potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer. 
Hållbara resor prioriteras och att underlätta för bilresenärer att istället gå och 
cykla (eventuellt i kombination med kollektivtrafik) är även positivt utifrån ett 
hälsoperspektiv samt frigör kapacitet i befintligt gatunätet och i staden. 

Borås C kan fortsätta vara ett betydelsefullt nav för hela Sjuhärad genom att ny 
järnväg och flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer samsas på samma 
plats. Borås Stad önskar därför en fortsatt tät dialog med Trafikverket kring 
utformningen av de centrala spåren, med syftet att skapa en inkluderande och 
välkomnande miljö. 

Att Trafikverkets alternativ 1 också innebär en station i Mölndal är mycket 
positivt. Att nå Mölndal innebär att södra delen av Göteborgsregionen och 
norra Halland blir en mer lättillgänglig del i en större arbetsmarknadsregion. 
Därmed kan arbete och studier från ett större upptagningsområde stärka Borås 
näringsliv.   

Trafikverkets alternativ 1 redovisar station i tunnel under Landvetter flygplats, 
vilket är bra. Det har stor betydelse för Borås näringsliv och invånare att enkelt 
nå flygplatsen. Flygplatsen är porten till övriga världen och även en stor och 
viktig arbetsplats.  

Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd 
och väg 40, och vidare till Borås skapar möjlighet till färre barriärer om 
lokaliseringen sker nära väg 40. Det är också positivt att korridoren smalnats av 
vid passagen av verksamhetsområdet Viared. 
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Förstärkningsalternativet 

Borås Stad ser också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnation av 
en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. Som 
framgått i tidigare samråd är Borås positiva till att Trafikverket inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien ”Stråket Göteborg-Borås” utreder förstärkningar på 
befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg-Borås, samt den koppling som 
föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan öster om 
Mölndal. Förstärkningsalternativet får stor betydelse för invånarna i de västra 
delarna av Borås samt för de som bor i de stationssamhällen som ligger utmed 
Kust till kustbanan fram till Mölnlycke. 

Medskick till fortsatt planering österut 

Lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås har som slutpunkt att koppla ihop de 
två största städerna i Västra Götaland. Enligt Trafikverket ska de båda 
kvarvarande alternativen inte utesluta möjligheten för vidare utbyggnad av ny 
järnväg till Jönköping via Ulricehamn. Detta innebär att de områden som nu är 
utpekade korridorer inom utredningsområdets östra del kommer finnas kvar 
som riksintresse för framtida järnvägsändamål tills det utretts. I framtida 
planering österut passeras Viskan och hänsyn ska tas till saneringen av Viskan 
som är ett tidsödande arbete. Det praktiska saneringsarbetet uppskattas ta cirka 
10 år, och alltså pågå en bra bit in på 2030-talet. 

Borås Stad ser det som positivt att det som kallas objektsförberedande arbete 
på mellansträckorna mellan Borås, Linköping och Hässleholm startas upp så 
snart som möjligt efter att nationella infrastrukturplanen är beslutad. 

Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat in möjligheten till ett 
triangelspår. Ett triangelspår innebär att den regionala trafiken kopplar ihop 
Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret följer 
Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på 
huvudbanan sydost om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande 
korridoralternativ inom utredningsområdets östra del, men måste beaktas i det 
fortsatta arbetet. 

Vid fortsatt utbyggnad österut passeras Osdal där det finns en population av 
sandlevande bin. Skillnaden på alternativ 1 och 2 är inte så stor vad gäller 
påverkan på bin eftersom det är fortsättningen med stationsbyggnad och 
möjlighet till kringområden med parkering osv vid Osdal och vidare över 
dalgången som påverkar bin. Därför är det mycket viktigt att läget och 
riktningen på järnvägen in mot Borås C förläggs så att den kommande påverkan 
blir så liten som möjligt. Önskvärt är ett stationsläge och passage av dalgången 
norr om väg 27. Den dragningen skulle ge mindre påverkan där det kanske kan 
gå att kompensera för de värden som försvinner. 
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Förstärkningsalternativet 

Borås Stad ser också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnation av 
en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. Som 
framgått i tidigare samråd är Borås positiva till att Trafikverket inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien ”Stråket Göteborg-Borås” utreder förstärkningar på 
befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg-Borås, samt den koppling som 
föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan öster om 
Mölndal. Förstärkningsalternativet får stor betydelse för invånarna i de västra 
delarna av Borås samt för de som bor i de stationssamhällen som ligger utmed 
Kust till kustbanan fram till Mölnlycke. 

Medskick till fortsatt planering österut 

Lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås har som slutpunkt att koppla ihop de 
två största städerna i Västra Götaland. Enligt Trafikverket ska de båda 
kvarvarande alternativen inte utesluta möjligheten för vidare utbyggnad av ny 
järnväg till Jönköping via Ulricehamn. Detta innebär att de områden som nu är 
utpekade korridorer inom utredningsområdets östra del kommer finnas kvar 
som riksintresse för framtida järnvägsändamål tills det utretts. I framtida 
planering österut passeras Viskan och hänsyn ska tas till saneringen av Viskan 
som är ett tidsödande arbete. Det praktiska saneringsarbetet uppskattas ta cirka 
10 år, och alltså pågå en bra bit in på 2030-talet. 

Borås Stad ser det som positivt att det som kallas objektsförberedande arbete 
på mellansträckorna mellan Borås, Linköping och Hässleholm startas upp så 
snart som möjligt efter att nationella infrastrukturplanen är beslutad. 

Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat in möjligheten till ett 
triangelspår. Ett triangelspår innebär att den regionala trafiken kopplar ihop 
Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret följer 
Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på 
huvudbanan sydost om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande 
korridoralternativ inom utredningsområdets östra del, men måste beaktas i det 
fortsatta arbetet. 

Vid fortsatt utbyggnad österut passeras Osdal där det finns en population av 
sandlevande bin. Skillnaden på alternativ 1 och 2 är inte så stor vad gäller 
påverkan på bin eftersom det är fortsättningen med stationsbyggnad och 
möjlighet till kringområden med parkering osv vid Osdal och vidare över 
dalgången som påverkar bin. Därför är det mycket viktigt att läget och 
riktningen på järnvägen in mot Borås C förläggs så att den kommande påverkan 
blir så liten som möjligt. Önskvärt är ett stationsläge och passage av dalgången 
norr om väg 27. Den dragningen skulle ge mindre påverkan där det kanske kan 
gå att kompensera för de värden som försvinner. 
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Kopplingen Borås-Jönköping, via Ulricehamn, innebär att nuvarande två 
arbetsmarknadsregioner kopplas samman med den tredje 
arbetsmarknadsregionen i Göteborg med omnejd. Detta innebär att Västsverige 
bättre skulle kunna erbjuda sina invånare studiemöjligheter för att möta 
näringslivets kompetensbehov. En ny och snabb järnväg där avstånd inte är ett 
problem utan det är den nya järnvägens förkortade restid som bidrar till ett 
närmande mellan dessa arbetsmarknadsregioner.   

Landskapskaraktärsanalys 

Utifrån de två lägen som presenteras tycker Borås Stad att 
regionaltågsförbindelse till Borås C är det mest lämpliga alternativet utifrån 
påverkan på Borås stadsmiljö. Utifrån den miljökonsekvensbeskrivning som 
tagits fram är den negativa påverkan större vid Lusharpan (B4) än Osdal/Borås 
C (B11A).  

Fokus har legat på delarna Landskap och bebyggelse, Naturmiljö, Kulturmiljö, 
Rekreation och friluftsliv och Ekosystemtjänster men även översiktligt sett till övriga 
kategorier i miljökonsekvensbeskrivningen. En regionaltågsförbindelse till 
Borås C kommer att påverka såväl kulturmiljö och naturmiljö mindre negativt 
än förslaget med bibana vid Lusharpan som även riskerar att skapa ytterligare 
barriäreffekter i staden. En bibana vid Lusharpan riskerar att skapa en barriär i 
friluftsområdet Pickesjön.  

Huvudspåret på bro (Osdal) kommer att bli ett storskaligt landmärke som 
kommer synas på långt håll i landskapet och att en god gestaltning av bron 
därför är extra viktigt. Med hänsyn till buller och barriärverkan är det bra att 
samlokalisera järnvägen med väg 27.  

Trafikverkets bedömning att B11A bör rangordnas som alternativ 1 av dessa 
två alternativ är bra. Lusharpan innebär stora negativa konsekvenser på såväl 
stadsmiljö, vatten- och sandmiljöer, kulturmiljöer och måttliga förluster av 
rekreationsvärden och ekosystemtjänster. Och likt samrådsförslaget ställer vi 
oss bakom hållbarhetsbedömning att Osdal/Borås C (alternativ 1) är ett bättre 
alternativ än Lusharpan (alternativ 2). 

           

   

Beslutsunderlag 
1. Granskningsmissiv mars 2022 2022-03-03 
2. Alla övriga dokument kommer kunna läsas via medskickad länk. Detta på 
grund av omfattningen av material som tillhör ärendet.     
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2021/128691 
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För Sverigedemokraterna 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
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För Sverigedemokraterna 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna avsiktsförklaringen i sin helhet.     

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström(SD) ) 
till förmån för sitt yrkande        

Sammanfattning  
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande 
samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära samverkan, samarbete och 
samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både 
under den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att 
skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter och för en långsiktig användning 
av den nya järnvägen. 

En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och 
genomförande av Göteborg–Borås. I avsiktsförklaringen beskrivs en samlad 
målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå 

Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-
Borås samt, i § 5, parternas gemensamma utgångspunkter och intentioner inför 
den fortsatta samverkan. 

Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang 

Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en 
övergripande nivå tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta samverkan och 
därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för samtliga 
parter. 

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en 
snar byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella 
negativa effekterna. 

Nr 70
Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor
2022-04-25 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner 
avseende samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande 
förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, 

på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i 
avsiktsförklaringen beskrivs i § 2 Samlad målformulering.           

 
   

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
2. Missiv Avsiktsförklaring om samverkan Göteb. 2022-03-14 
  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. diariet.samhallsplaner@trafikverket.se  och patrik.benrick@trafikverket.se  
Ange ärendenummer TRV 2022/30716. 
 
Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef strategisk samhällsplanering 
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Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner 
avseende samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande 
förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, 

på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i 
avsiktsförklaringen beskrivs i § 2 Samlad målformulering.           

 
   

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
2. Missiv Avsiktsförklaring om samverkan Göteb. 2022-03-14 
  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. diariet.samhallsplaner@trafikverket.se  och patrik.benrick@trafikverket.se  
Ange ärendenummer TRV 2022/30716. 
 
Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef strategisk samhällsplanering 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avstyrker avsiktsförklaringen i sin helhet.            

Sammanfattning  
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande 
samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära samverkan, samarbete och 
samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både 
under den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att 
skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter och för en långsiktig användning 
av den nya järnvägen. 

En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och 
genomförande av Göteborg–Borås. I avsiktsförklaringen beskrivs en samlad 
målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå 

Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-
Borås samt, i § 5, parternas gemensamma utgångspunkter och intentioner inför 
den fortsatta samverkan. 

Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang 

Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en 
övergripande nivå tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta samverkan och 
därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för samtliga 
parter. 

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en 
snar byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella 
negativa effekterna. 

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner 
avseende samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande 
förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, 

på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i 
avsiktsförklaringen beskrivs i § 2 Samlad målformulering.     
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Kommunfullmäktiges bedömning       

Kommunfullmäktige ansluter sig inte till den uttalade målbilden om att 
stambanorna ska i framtiden vara del av Stockholm/Malmö. Målbilden ska 
tydligt avgränsas till nya stambanor avseende Borås Göteborg, men att detta 
förutsätter att underlag är kända på förhand kring vilka resurser från Borås Stad 
som kommer att efterfrågas, samt vilka eventuella medfinansieringsavtal som 
kan bli aktuella för Borås Stad. 
 
Vidare kan förslaget innebära en eventuell expropriering. Kommunfullmäktige 
anser att denna metod i grunden är förkastlig och är något som bör avhållas i 
största möjliga mån. Mot denna bakgrund är det omöjligt att ansluta sig till en 
avsiktsförklaring om förhållandena inte är kända på förhand. 

 
   

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
2. Missiv Avsiktsförklaring om samverkan Göteb. 2022-03-14 
  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. diariet.samhallsplaner@trafikverket.se  och patrik.benrick@trafikverket.se  
Ange ärendenummer TRV 2022/30716. 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktiges bedömning       

Kommunfullmäktige ansluter sig inte till den uttalade målbilden om att 
stambanorna ska i framtiden vara del av Stockholm/Malmö. Målbilden ska 
tydligt avgränsas till nya stambanor avseende Borås Göteborg, men att detta 
förutsätter att underlag är kända på förhand kring vilka resurser från Borås Stad 
som kommer att efterfrågas, samt vilka eventuella medfinansieringsavtal som 
kan bli aktuella för Borås Stad. 
 
Vidare kan förslaget innebära en eventuell expropriering. Kommunfullmäktige 
anser att denna metod i grunden är förkastlig och är något som bör avhållas i 
största möjliga mån. Mot denna bakgrund är det omöjligt att ansluta sig till en 
avsiktsförklaring om förhållandena inte är kända på förhand. 

 
   

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
2. Missiv Avsiktsförklaring om samverkan Göteb. 2022-03-14 
  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. diariet.samhallsplaner@trafikverket.se  och patrik.benrick@trafikverket.se  
Ange ärendenummer TRV 2022/30716. 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
 

 

 Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Slutversion 2022-03-11.

1

AVSIKTSFÖRKLARING OM SAMVERKAN
Avsiktsförklaring om samverkan, samarbete och samplanering gällande fortsatt
planering och genomförandet av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Version: Slutversion, daterad 2022-03-11

Part Diarienummer Part Diarienummer
Västra
Götalandsregionen Swedavia AB

Göteborgsregionen (GR) Bollebygds kommun

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund Borås Stad

Göteborgs Stad Trafikverket TRV 2022/30716

Mölndals stad

§ 1 Samarbetsparter

Västra Götalandsregionen (VGR), org.nr. 232100-0131, Regionens hus, 405 44 Göteborg

Göteborgsregionen (GR), org.nr. 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, org.nr. 222000-1008, 506 30 Borås

Göteborgs Stad, org. nr. 212000-1355, 404 82 Göteborg

Mölndals stad, org.nr. 212000-1363, 431 82 Mölndal

Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Bollebygds kommun, org.nr. 212000-2973, 517 83 Bollebygd

Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås

Trafikverket, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

§ 2 Samlad målformulering

Nya stambanor för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är ett omfattande
och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt, som omfattar både nationella och regionala mål.

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya stambanorna samt
om ändamål för respektive etapp. Ny järnväg mellan Göteborg–Borås ska:

 Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,
 Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att

möjliggöra punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv,
 Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås,
 Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för en stark

arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling,
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 Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att
nå internationella noder och marknader,

 Främja hållbara resor i stråket Göteborg–Borås.

Västra Götalandsregionen beskriver i Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–
Göteborg år 2050 (nedan benämnd Funktionsutredningen) både mål och önskvärt trafikutbud
för den regionala tågtrafiken i stråket.

Bland målen märks bland annat:

 Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent, och för resor till
Landvetter flygplats till 40 procent.

 Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg och restiden med
regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska för samtliga turer inte
överstiga 35 minuter.

 Minskad trängsel i Göteborg. Detta genom att skapa ett attraktivt tågresande i stråket,
med bland annat sträckning via Mölndal, taktfast tidtabell för regiontågen samt att hög
turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag, snarare än långa tåg
med många sittplatser.

Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun,
Borås stad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens
kommunalförbund har i Stråket Göteborg–Borås Målbild 2035, formulerat en gemensam
inriktning för en framtida hållbar regional struktur i stråket Göteborg–Borås. I målbilden
betonas att den nya järnvägen skapar en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat
transportsystem, där samhällena i stråket har hög tillgänglighet och hela resan fungerar
effektivt. Den nya järnvägen, tillsammans med Kust till kustbanan, skapar förutsättningar för
en gemensam arbetsmarknadsregion, hållbart resande och livskraftiga städer och orter.

§ 3 Nuläge och bakgrund

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslags-
övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033. I direktivet för åtgärdsplaneringen framgår bland annat att regeringens mål är att nya
stambanor ska färdigställas och att utbyggnaden ska genomföras inom den ekonomiska
ramen för utveckling av transportsystemet. De etapper av de nya stambanorna som ingår i
innevarande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund) ska genomföras och
samtliga etapper av nya stambanor ska ingå i Trafikverkets förslag. Trafikverket lämnade i
november 2021 sitt förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. Regeringen förväntas
fastställa ny nationell plan under första halvan av 2022.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i
maj 2018, ingår Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. I
sitt positionspapper PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 2019/29684), från
oktober 2018, beskriver Trafikverket ställningstaganden och beslut för hur arbetet med de
nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö ska drivas vidare.

I februari 2019 tecknades mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen ett
samverkansdokument, med syftet att klargöra förutsättningarna för det fortsatta samarbetet.
Utgångspunkterna var i första hand Trafikverkets positionspapper och Västra
Götalandsregionens Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050. I
samverkansdokumentet framgår att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som ska
utredas som stationslägen i lokaliseringsutredningen för ny stambana Göteborg–Borås.
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Vidare framgår att stationslägen i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd skulle prövas
utifrån nya stambanors ändamål och trafikering. I ett efterföljande ställningstagande (TRV
2019/139221) framgår att Trafikverkets bedömning är att de nyttor som uppstår med
ytterligare stationer på ny stambana Göteborg–Borås, inte uppväger de nackdelar som det
medför sett till nya stambanors ändamål och trafikering. Ytterligare stationer skulle medföra
längre restider, sämre förutsättningar till en attraktiv tidtabell och sämre robusthet.

På regional nivå har ny järnväg mellan Göteborg–Borås direkt koppling till flera strategiska
dokument. Specifikt bör nämnas Målbild Tåg 2035 (VGR, 2013), Funktionsutredning för
tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050 (VGR, 2016) samt Stråket Göteborg–Borås
Målbild 2035, en mellan GR, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna
längs stråket gemensam inriktning för en framtida hållbar regional struktur (GR, 2020).

§ 4 Planering och genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor

I april 2021 presenterade Trafikverket en samrådhandling för den för Göteborg–Borås
genomförda lokaliseringsutredningen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I
utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt
stationslägen för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det högst rangordnade
lokaliseringsalternativet (benämnt Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering) är
korridor Mölnlycke, med station i Mölndal (M1) och station i tunnel under Landvetter flygplats
(L1). Öster om flygplatsen följer korridoren riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd
(korridor Bollebygd Syd). I Borås inkluderar det högst rangordnade alternativet (korridor
Osdal/Borås C) ett externt stationsläge på huvudbanan vid Osdal samt en bibana för
regionaltåg Göteborg–Borås vid Borås central (B11A).

I februari 2022 godkände länsstyrelsen i Västra Götalands län den för Göteborg–Borås
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor. Under första halvåret 2022
genomförs granskning och beredningsremiss, inför att Trafikverket planerar för att
beslutsunderlag om tillåtlighet för ny stambana Göteborg–Borås, med förslag till val av
lokaliseringsalternativ, ska kunna skickas till regeringen omkring sommaren 2022.

Efter avslutande granskning av lokaliseringsutredningen tar Trafikverket i nästa steg fram
järnvägsplaner, enligt lag om byggande av järnväg. Detta sker parallellt med regeringens
tillåtlighetsprövning och i följande etapper och ordning:

1. Järnvägsplan Almedal–Mölndal
2. Järnvägsplan Borås
3. Järnvägsplan Bollebygd

Härryda kommun har tydliggjort att man inte ställer sig bakom Trafikverkets förslag till
lokalisering och att man för närvarande inte kan underteckna denna avsiktsförklaring.
Järnvägsplan/er som berör Härryda kommun bedöms kunna påbörjas först efter ett
regeringsbeslut om tillåtlighet. Detta gäller även det utredningsarbete som beskrivs i § 5
punkt 4. Under tiden kommer dialogen att fortgå med Härryda kommun, se vidare § 6.

Total byggtid för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, bedöms utifrån nuvarande
kunskap till omkring 10 år.
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§ 5 Avsiktsförklaringens syfte och omfattning

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar
byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt
att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende
samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att
genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, på ett sätt som ger hög
måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som beskrivs i § 2 Samlad målformulering.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta
samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för
samtliga parter. Parterna är överens om att:

1. Befintliga samarbetsgrupper inom ny stambana Göteborg–Borås ska leva kvar och
vidareutvecklas, både på politisk nivå (benämnd Politisk samrådsgrupp Göteborg–
Borås) och tjänstepersonnivå (benämnd Tjänstepersonsgrupp).

2. Fortsatt planering av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ska ske enligt det
lokaliseringsalternativ som benämns Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering
och som sammanfattas under § 4.

3. Gemensamt verka för att byggstart inom planlagt område av ny stambana Göteborg–
Borås ska kunna ske under perioden 2025–2027, förutsatt att förutsättningar finns för
planläggning längs hela sträckan. Ytterligare förutsättningar för byggstart är att
regeringen ger Trafikverket tillåtlighet att bygga järnvägen inom den föreslagna
järnvägskorridoren; att järnvägsplanen för minst en etapp (se § 4), och detaljplaner
som påverkas av den järnvägsplanen, har vunnit laga kraft samt att, i förekommande
fall, medfinansierings- och genomförandeavtal är tecknade mellan berörda parter.
Därtill krävs byggstartsbeslut från regeringen.

4. När förutsättningar finns låta påbörja planläggningsprocessen för att etablera en
anslutning mellan den befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan
Göteborg–Borås, utan att på ett negativt sätt påverka framdriften och framtida
trafikering inom Göteborg–Borås. Denna anslutning är ett avgörande första steg, för
att möjliggöra en stegvis kapacitetsutbyggnad enligt det så kallade
förstärkningsalternativet och därigenom uppfylla målen i Funktionsutredningen för
stråket Göteborg–Borås. Med åtgärderna i förstärkningsalternativet kan tillskapas
kapacitet för kvartstrafik på Kust till kustbanan i relationen Göteborg–Mölnlycke och
Landvetter tätort och halvtimmestrafik till stationer österut till Borås. Därtill skapas en
direktkoppling mellan Kust till kustbanan och nya stambanan till/från Mölndal och
fortsatt via Västlänken till/från stora delar av centrala Göteborg. Utredningen
genomförs av Trafikverket och finansieras genom regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, enligt beslut i regionstyrelsen i oktober
2021. Utredningen behöver ske tidsmässigt samordnat med järnvägsplan/er som
berör Härryda kommun.

5. Gemensamt verka för en effektiv planläggningsprocess för Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor. I detta behöver kommunerna och Trafikverket ha en nära
samverkan och med god framförhållning gemensamt organisera och planera för
arbetet med de detaljplaner som påverkas av respektive järnvägsplan. Berörda
detaljplaner behöver vara antagna för att järnvägsplaner ska kunna fastställas.
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6. Möjliggöra kommunal bebyggelseplanering under den fortsatta
planläggningsprocessen, detta genom dialog och genom att i möjligaste mån stegvis
avgränsa utredningsområdet för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. En
ytterligare avgränsning av det utpekade riksintresset för ny stambana Göteborg–
Borås (PM från september 2021, TRV 2020/123470) kommer att göras i samband
med att beslutsunderlag om tillåtlighet, med förslag till val av lokaliseringsalternativ,
skickas till regeringen.

7. I den fortsatta planläggningsprocessen i möjligaste mån optimera markanvändningen
avseende järnvägens utbredning för Göteborg–Borås och kommunala utvecklings-
och bebyggelsemöjligheter, samt i förekommande fall för ytor för tåguppställning.
Optimering sker i första hand genom den dialog mellan programmet Göteborg–Borås
och respektive samarbetspart som benämns Kommunmöten.

8. Planera så att stationslägena utvecklas till attraktiva och effektiva noder som
möjliggör intermodalitet mellan hållbara transportslag samt att hållbara och effektiva
transporter till och från stationerna blir möjliga. Resenären ska vara i fokus, så att en
attraktiv och tillgänglig helhetslösning för hela resan skapas. Stationsutformningen
innebär en komplex process och berör flera aktörers ansvarsområden, där
Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. För att optimera mellan nyttor och
kostnader krävs i dessa processer en särskilt nära samverkan och god förståelse för
de olika aktörernas ansvarsområden och sambanden mellan dessa.

9. Gemensamt verka för att de av Göteborg–Borås eventuella negativa effekter
avseende miljö och hälsa samt landskap kan begränsas, detta i enlighet med
gällande lagar, regler och riktlinjer samt med utgångspunkt i det som i miljöbalken
benämns rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln. Parterna behöver även
gemensamt planera och vidta åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter
under byggtiden.

10. Gemensamt verka för att kommunikation som berör Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor, kan ske utifrån gemensamt framtagna budskap och en gemensam
målbild. Kommunikation behöver ske proaktivt och med hög transparens. Befintligt
kommunikatörsnätverk inom Göteborg–Borås ska leva kvar och vidareutvecklas.

§ 6 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring om samverkan gäller från och med dagen för undertecknandet av
samtliga parter och är giltig förutsatt att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ingår i
den av regeringen fastställda trafikslagsövergripande nationella planen för utvecklingen av
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Om parterna inte kommer överens om
annat, gäller denna avsiktsförklaring fram till att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
öppnar för trafik.

Inför att det fortsatta planeringsarbetet enligt denna avsiktsförklaring kan återupptas i
Härryda kommun, kommer Härryda kommun att erbjudas att vara part i avsiktsförklaringen.

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse
att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Parterna är införstådda med att ändringar i denna avsiktsförklaring, liksom ytterligare
överläggningar angående innehållet i densamma, kan bli nödvändiga. Eventuella ändringar
och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av
samtliga parter.
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Avsiktsförklaring om samverkan undertecknad av

Denna avsiktsförklaring om samverkan har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Trafikverket För Västra Götalandsregionen

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgsregionens                         För Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund                                   kommunalförbund

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgs Stad                                För Mölndals stad

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________
För Swedavia AB

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Bollebygds kommun                         För Borås Stad
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TRV 2022/30716 2022-03-11
Motpartens ärendenummer Sidor

[Motpartens ärendeID NY] 1(2)

Enligt sändlista Diariet, Trafikverket

För beslut
Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor

Bakgrund
I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i maj 2018, ingår
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. Trafikverket presenterade i november
2021 sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Regeringen förväntas fastställa ny nationell
plan i juni 2022.
I april 2021 presenterade Trafikverket den för Göteborg–Borås genomförda lokaliseringsutredningen, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med
rangordnade korridorer samt stationslägen för Göteborg–Borås, som en del av nya stambanor. Trafikverket
planerar för att beslutsunderlag om tillåtlighet för Göteborg–Borås, med förslag till val av korridor, ska kunna
skickas till regeringen omkring sommaren 2022. Parallellt med tillåtlighetsprövningen kommer arbetet med
järnvägsplaner att påbörjas. Byggstart inom planlagt område av Göteborg–Borås är planerat att ske under
perioden 2025–2027.
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära
samverkan, samarbete och samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både under
den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter
och för en långsiktig användning av den nya järnvägen.
En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och genomförande av Göteborg–Borås. I
avsiktsförklaringen beskrivs en samlad målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå.
Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-Borås samt, i § 5, parternas
gemensamma utgångspunkter och intentioner inför den fortsatta samverkan.
Samarbetsparter i avsiktsförklaringen är:

• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionen (GR)
• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
• Göteborgs Stad
• Mölndals stad

• Swedavia AB
• Bollebygds kommun
• Borås Stad
• Trafikverket
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Motpartens ärendenummer Sidor

[Motpartens ärendeID NY] 2(2)

Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang
Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en övergripande nivå tydliggöra
förutsättningarna för den fortsatta samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila
planeringsförutsättningar för samtliga parter.
Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar byggstart och ett effektivt
genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de
eventuella negativa effekterna.
Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende samarbete, samverkan och
samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i avsiktsförklaringen beskrivs i § 2
Samlad målformulering.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget består av Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, daterad 2022-03-11. Underlagen har distribuerats enligt
nedanstående sändlista.
Notera att denna avsiktsförklaring kommer att beredas och beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt. Detta
innebär att avsiktsförklaringen behöver kunna godkännas i sin helhet, det vill säga utan ändringar. Efter beslut
önskas att varje part anger roll och namnförtydligande på den som undertecknar avsiktsförklaringen.

Svar
Trafikverket önskar svar med e-post senast 20 juni 2022 till
diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se.
Ange ärendenummer TRV 2022/30716.
Turordningen för själva undertecknandet av avsiktsförklaringen kommer att meddelas i separat utskick.

Med vänlig hälsning

Patrik Benrick
Planeringsansvarig Göteborg–Borås
Nya Stambanor, avdelning Verksamhetsstyrning

Sändlista
• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionen (GR)
• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
• Göteborgs Stad
• Mölndals stad
• Swedavia AB
• Bollebygds kommun
• Borås Stad
• Trafikverket

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00920 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera 
demokratin - införande av deltagarbudgetar. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 
Heiti Ernits (MP) har 2011-04-27 inkommit med motion till 
Kommunfullmäktige ”Att vitalisera demokratin - införande av 
deltagarbudgetar”. Förslaget är Kommunfullmäktige beslutar att utreda 
förutsättningarna för att etablera deltagarbudgetar i den kommunala 
beslutsprocessen i Borås Stad. Motionen har ej skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
för medborgarinflytande arbetar brett för ökat inflytande för boråsare, 
däribland med medborgarbudgetar av olika slag. Gruppen skrev i sin 
verksamhetsplan för 2021 att Stadsledningskansliet ska ”skapa förutsättningar i 
budgetprocessen för en medborgarbudget och föra in det in nya ”Styr- och 
ledningssystemet”. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att fastställa 
”Borås Stads styr- och ledningssystem”. Där anges att varje nämnd har 
möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad 
medborgarbudget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja 
dessa medel för att genomföra ett initiativ. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse. Svar på motion 
2. Motion från Heiti Ernits  
  
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00920 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera 
demokratin - införande av deltagarbudgetar. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 
Heiti Ernits (MP) har 2011-04-27 inkommit med motion till 
Kommunfullmäktige ”Att vitalisera demokratin - införande av 
deltagarbudgetar”. Förslaget är Kommunfullmäktige beslutar att utreda 
förutsättningarna för att etablera deltagarbudgetar i den kommunala 
beslutsprocessen i Borås Stad. Motionen har ej skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
för medborgarinflytande arbetar brett för ökat inflytande för boråsare, 
däribland med medborgarbudgetar av olika slag. Gruppen skrev i sin 
verksamhetsplan för 2021 att Stadsledningskansliet ska ”skapa förutsättningar i 
budgetprocessen för en medborgarbudget och föra in det in nya ”Styr- och 
ledningssystemet”. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att fastställa 
”Borås Stads styr- och ledningssystem”. Där anges att varje nämnd har 
möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad 
medborgarbudget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja 
dessa medel för att genomföra ett initiativ. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse. Svar på motion 
2. Motion från Heiti Ernits  
  
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 71
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera demo-
kratin - införande av deltagarbudgetar.

2022-04-11 Dnr KS 2018-00920 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Faktablad
pr o j e kte t  m e db o r gar d ia log

5 Medborgarbudget januari 2009

Det handlar om att genom dialogmetoder 
låta medborgarna vara med och prioritera 
hur skattemedlen ska användas. Det kan 
handla om att ge medborgarna möjlighet 
att delta i prioriteringar av en del eller 
hela budgeten. Det vanligaste har varit att 
medborgarna deltagit i prioriteringar om 
hur en del av investeringsbudgeten ska  
användas. Framförallt har medborgarnas  
prioriteringar används som underlag för 
de för troendevaldas beslut. Men det finns 
också exempel där medborgarnas priorite-
ringar utgjort beslutet. Med andra ord så 
finns det inte en metod utan flera inom 
konceptet ”Medborgarbudget”.

Start i Brasilien på 1980-talet
Utvecklingen av medborgarbudget startade 
i Sydamerika i slutet av 1980-talet i kommu-
nen Porte Allegre i Brasilien. Bakgrunden 
var att det fanns behov av att involvera 
medborgarna i prioriteringar och att göra 

etta faktablad handlar om medborgarbudget eller parti
cipatory budgeting som det kallas på engelska. I början  
av 2008 startade Sveriges Kommuner och Landsting  

ett nätverk där fem kommuner prövar att utveckla metoder för 
medborgarbudget i svensk kontext. I faktabladet kan du läsa  
om vad medborgarbudget är, hur utvecklingen ser ut runt om i 
världen och i Sverige och dessutom hittar du länkar där du kan  
få mer kunskap om du är nyfiken på att veta mer. Vi kommer att 

åter komma med berättelser om de erfarenheterna som görs i  
Sverige. Vi hoppas att du ska finna innehållet intressant och  
kanske kan det ge underlag för vidare diskussioner. Fler faktablad 
kommer att komma och är du intresserad av att ta del av dessa  
kan du anmäla dig som prenumerant genom att skicka ett mail till  
marie.kullgren@skl.se och vill du veta mer om projektet kan du 
höra av dig till lena.langlet@skl.se, kjell-ake.eriksson@skl.se 
eller anders.nordh@skl.se. 

 D
Fortsättning på nästa sida ➼

Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)?
Medborgarbudget är ett samlings
begrepp för metoder som används 
för att involvera medborgare i  
beslutsprocesser om hur resurser 
används inom kommuner och 
landsting. Medborgarbudget eller 
participatory budgeting som det 
heter på engelska används i alla 
världsdelar. 

budgetprocessen mer öppen för att undvi-
ka och motarbeta korruption. Från början 
deltog medborgarna i prioritering av in ves-
teringsbudgeten, framförallt kring infra-

strukturfrågor. Det handlade om priorite-
ring av vilka områden som skulle få till gång 
till vattenledningar, trottoarer, gatubelys-
ning etc. I Porte Allegre arbetade man  
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Fortsättning Medborgarbudget  ➼

Fortsättning på nästa sida ➼

aktivt för att människor från olika delar av 
kommunen skulle få kunskap om varandras 
förutsättningar och därför ordnade man 
buss  turer för att visa olika områden i sta-
den. Detta för att få människor att inte bara 
fokuserade på sitt eget områdes behov när 
man diskuterade var insatser borde göras. 
Porte Allegre har rönt stor framgång i sitt 
arbete. Engagemanget från människor har 
spridit sig som ringar på vattnet och fler 
och fler deltar för att vara med och påverka 
resursfördelningen. Även när kommunen 
bytte majoritet beslöt den nya majoriteten 
att fortsätta arbetet med medborgarbudget 
med mycket små förändringar. 

Idag används medborgarbudget i många 
länder, i samtliga världsdelar. Metoderna 
används både på lokal och regional nivå, i 
städer och på landsbygd.

En fråga man kan ställa sig är varför med-
borgarbudget har fått ett sådant genom-
slag, från att ha varit en metod för att 
motverka korruption och ge fattiga in-
vånare en röst om hur skatte pengar ska  

Forskare brukar indela utvecklingen 
av medborgarbudget i fyra faser:

1. Den experimenterande fasen mellan 
1989–1996. I denna fas ingår utveck
lingen i Porte Allegre.

2. Spridning i Brasilien där ett stort  
antal kommuner inspireras av Porte 
Allegres arbete 1997–2000.

3. Expansion utanför Brasilien 2000–
2005. Medborgarbudget sprids och 
prövas runt om i världen. Utgångs
punkterna för att pröva blir flera och 
nya metoder kommer till.

4. Global expansion och nätverksbygge 
mellan kommuner och regioner  
inom och över gränser från 2005 
och framåt.

Utveckling av medborgarbudget

användas, till ett verktyg som används  
över hela världen. En förklaring kan vara 
att i mitten på 1990-talet engagerade sig 
Världsbanken i verktyget och införde med-
borgarbudget som ett krav, för att erhålla 
resurser för utveckling. Detta innebar att 
kunskapen spreds och metoder utveckla-
des som gav fler erfarenheter. Det innebar 
också att medborgarbudget gick från att 
vara ett ”vänsterpojekt” till att det mer  
inriktats på att skapa delaktig het för invå-
narna i en kommun utan poli   ti  ska förteck-

en. Som exempel kan nämnas Peru där man 
har infört lagkrav på att kommunerna ska 
arbeta med medborgarbudget för att enga-
gera medborgarna. Under 1990-talet spreds 
metoden till Europa där bland annat  
Bertelsmanns stiftelsen i Tyskland genom-
förde ett antal pilotprojekt för att ut-
veckla metoden. I Bertelsmanns stiftel-
sens utmärkelse ”Världens bästa kommun” 
hade man som en del i kriterierna att  
kommuner skulle involvera medborgare  
i bud getprocessen. Tavastehus i Finland  
och Christchurch på Nya Zeeland var två  
kommuner som lät medborgarna tycka till 
om budgetprioriteringar. Christchurch som 
fick motta utmärkelsen ”Världens bästa 
kommun” blev en förebild för utvecklingen 
av medborgarbudget i Europa. 

Medborgarbudget används nu i ett flertal 
europeiska länder t.ex. Frankrike, Spanien, 
Storbritannien, Tyskland, Polen, Portugal 
och Italien.

Kommuner/regioner i Europa som arbetade med medborgarbudget 2008.

Inbjudan till  
medborgarbudget.  
I denna kommun  
betalar varje med
borgare 600 euro  
i skatt och inbjuds 
till dialog om hur 
dessa resurser  
ska användas.
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Fortsättning Medborgarbudget  ➼

Framgångsfaktorer

Politisk vilja och ärligt uppsåt

Ingå i ett sammanhang där det blir meningsfullt 
för medborgarna att delta

Innefattar prioritering av resurser

Kontinuerlig återkommande process som  
blir ett naturligt inslag i styrsystemet

Tydlig och professionell process och organisation

Dialog som ger möjlighet att argumentera för  
sin ståndpunkt och lyssna på andras

Använda olika dialogmetoder för att nå olika grupper

Återkoppling

Mod att experimentera

Utvärdering av process och resultat

Kontinuerlig utveckling

•	 Förslagen från prioriteringen bygger 
inte på fakta och helhetssyn

•	 Användning av metoder som leder  
till passivitet

•	 Lobbygrupper får för stort inflytande

•	 Medborgarbudget blir ett stuprör

•	 Långa beslutsprocesser skapar missnöje

•	 Ovälkomna teman och prioriteringar

Fällor att undvika

Länk till Medborgardialogprojektets webbsida för nätverk Medborgardialog. Där hittar 
du dokument, inspelade föreläsningar av forskare, kommunernas projektplaner etc.
www.skl.se/medborgardialog

Länk till Participatory budget Unit som stödjer 
kommuner och landsting i Storbritannien i  
arbetet med medborgarbudget.
www.participatorybudgeting.org.uk

Länk till Storbritanniens Vitbok  
”Communities in control – Real people,  
real power”.
www.skl.se/medborgardialog

Länkar

I Storbritannien har en ”Vitbok” antagits 
under 2008 där offentlig verksamhet upp-
manas att pröva och införa ”participatory 
budgeting” till 2012.

Utvärderingar av medborgarbudget i Europa 
visar att metoden framförallt tillämpats som 
ett uppifrån – ner koncept. Bakgrunden till 
införandet skiljer sig från Sydamerika och 
har fokus på demokrati utveckling och effek-
tivitetsutveckling. Detta grundar sig på den 
utveckling som skett i Europa med färre som 
röstar, färre som är medlemmar i politiska 
partier och en större misstro mot politiker 
och politiska institutioner samt uppfatt-
ningen om  att kommuner och landsting är 
in effektiva när det gäller att använda resur-
ser utifrån medborgarnas behov. 

Det finns både vinster och risker med att 
införa medborgarbudget i kommunernas 
och landstingens verksamhet. Forskarna 
lyfter fram ett antal framgångsfaktorer 
där de viktigaste är att det finns en poli-
tisk vilja och ärlighet, att det blir en kon-
tinuerlig process, att det ges möjlighet  
att prioritera resurser och att det sker en  
återkoppling på hur medborgarnas priori-
teringar har använts i beslutsprocessen. 
Forskarna har också sett ett antal risker/
fällor som måste hanteras som t.ex. att 
lobbygrupper får för stort inflytande, att 
medborgarbudget blir ett stuprör vid si-
dan om den vanliga beslutsprocessen och 
att det kan uppstå missnöje med långa be-
slutsprocesser. Erfarenheterna visar att 
vissa utgångspunkter måste finnas för att 
skapa trovärdighet i systemet. Detta är ex-
empelvis att det finns överenskomna ra-
mar och regler för hur medborgarbudget 

ska genomföras. Vidare att medborgar-
budget blir en del i styrsystemet och att 
återkoppling sker inte bara en gång utan 
under hela processen från själva mötet 
kring prioriteringar tills beslutet verk-
ställs.

Erfarenheterna från de kommuner och  
regioner som genomfört medborgarbudget 
i Europa: 

•	 Visar	att	engagemanget	hos	människor	
ökat när man fått möjlighet att delta i 
prioriteringen av resurser för det lokala 
samhället man lever i. 

•	 Visar	att	människor	går	från	protestak-
tiviteter till ett mer konstruktivt för-
hållningssätt till kommunala priorite-
ringar och beslut när man ges möjlighet 
att delta i prioriteringen av resurser.

•	 Visar	att	medborgarnas	kunskaper	ökar	
om den komplexa verksamhet som kom-
muner och landsting har ansvar för.

•	 Visar	att	det	ger	möjlighet	för	förtroen-
devalda att få ökade kunskaper om med-
borgarnas behov, värderingar och priori-
tering av vad kommunen/landstinget ska 
åstadkomma. Medborgarnas värderingar 
kan på så sätt bli ett viktigt underlag i  
beslutsprocesser. 

•	 Visar	 att	 förtroendet	 och	 tilliten	 till	
systemet och de styrande/förtroende-
valda ökar.

•	 Visar	att	i	Sydamerika,	som	har	arbetat	
med medborgarbudget längst, har in-
tresset ökat för att bli medlem i politiska 
partier.

Medborgarbudget  
för unga i Portugal 
I en kommun i Portugal låg fokus på att få 
unga i skolan engagerade i att prioritera 
resursanvändning för upprustning av skol-
miljön. Eleverna i de olika skolorna fick 
till uppgift att fotografera vilka områden 
inom skolan som de ansåg behövde rustas 
för att skapa en bättre miljö. De olika sko-
lornas bilder lades ut på webben och elev-
erna fick möjlighet att rösta på de åtgärder 
som de ansåg borde vara mest prioritera-
de. För att de unga inte bara skulle rösta på 
sin egen skola så hade man ställt upp ett 
antal kriterier som de hade att ta hänsyn 
till inför röstningen. Erfarenheten är att 
eleverna tog ett stort ansvar för helheten 
och prioriterade den skola som de uppfat-
tade hade sämst miljö utifrån bilderna. 
Om du går in på denna länk kan du se ett 
av de bildspel som de unga tog fram.
www.skl.se/medborgardialog

Bok med 72 svar  
på vanliga frågor  
om medborgardialog.  

En svensk version  
kommer under 2009.
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Våren 2008 startade projekt Medbor gar-
dialog nätverket Medborgarbudget där  
fem kommuner deltar. Dessa är Haninge,  
Huddinge, Hudiksvall, Uddevalla och  
Örebro. Nätverksarbetet kommer att pågå 
under tre år där målet är att få fram goda 
förebilder i Sverige som visar hur man kan 
arbeta med medborgarbudget i svensk 
kontext. 

Arbetet följs av, Rolf Solli, forskare från 
Göteborgs Universitet och studien kommer 
att utmynna i rapporter om erfarenheterna 
i projektet. 

Eftersom medborgarbudget är ett världs-
omspännande koncept så har vi även tagit  
hjälp av två internationella forskare som 
arbetar med att implementera medborgar-
budget i kommuner och regioner runt om 
i världen. De två forskarna är Giovanni  
Allegretti, professonr vid CES, Universitet i 
Coimbra och Yves Cabannes, professor vid 
Londons Universitet. De fem kommunerna 
har också fått varsin mentorkommun/regi-
on, som arbetar med medborgarbudget 
och som vill dela med sig av sina erfaren-
heter. Vi har ett spännande arbete framför 
oss och här nedan kan du läsa om de för-
troendevaldas tankar i våra ”medborgar-
budgetkommuner” och hur de ser på det 
kommande arbetet.

Medborgarbudget i Sverige
Engagemang. Dialog. Delaktighet. 
Gunnar Ståhl, Legus Media. November 2008

Anledningen för de fem kommunerna 
Haninge, Huddinge, Hudiksvall, Uddevalla 
och Örebro att delta i nätverket Medbor-
garbudget var många. I grund och botten 
handlar det om samma sak: demokrati.

När idén om Medborgarbudget dök upp i 
brasilianska kommuner 1989 var behovet 
att motarbeta korruptionen. Tanken var att 
medborgarna genom insyn och kunskap skul-
le få förståelse för en kommuns budget och 
därigenom även inse dess begränsningar.

”Vi vill få så många som möjligt att vara 
med och engagera sig. Vi har redan nu  
Demokratiforum i alla sju kommundelarna, 
så för oss var det ett naturligt steg att vara 
med”, säger Katharina Wallenborg, ledamot i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
för Drevvikenpartiet i Huddinge kommun.

”Vi har ett uppdrag att utveckla och forma 
en dialog med medborgarna. Så det här 
nätverket passade oss som hand i hand-
sken”, säger Raymond Svensson, ledamot 
(c) i kommunstyrelse och kommunfull-
mäktige i Haninge kommun.

Nina Andersson, ledamot (c) i Uddevalla 

kommunfullmäktige och tillika ordföran-
de i demokratiberedningen.

”Ja, det är ju också så att det är lång tid 
mellan valen. Medborgarna måste kunna 
vara med och påverka även under mellan-
tiden. Inte bara när de röstar”, säger hon.

Örebro kommun var redan intresserade av 
Medborgarbudget.

”Vi bestämde 2007 att vi ville få ett större 
inslag av direktdemokrati. Så det här nät-
verket stämde väl för oss”, säger Anna 
Ågerfalk, kommunalråd (fp) i Örebro.

Eftersom beslutet om en fördjupning av 
dialogen med medborgarna redan var fat-
tat i fullmäktige så var man snabbt igång. 
Målgruppen blev ungdomar och ett antal 
klasser i gymnasiet har utsetts till att, un-
gefär som politiker, få styra över en del av 
budgeten för trafik och miljö.

”I januari 2009 tar vi beslut om hur myck-
et pengar de får styra över. De ska också få 
lära sig fakta och hur investeringsproces-
sen går till”, säger Anna Ågerfalk.

Flera kommuner har sett ett minskat röst-
deltagande och ointresse för politik och då i 
synnerhet bland ungdomar.

Fortsättning på nästa sida ➼
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Vill du veta mer om Sveriges Kommuner och Landstings  
projekt Medborgardialog kan du kontakta:
Lena Langlet, tel 08-452 79 18, e-post lena.langlet@skl.se
Kjell-Åke Eriksson, tel 08-452 79 13, e-post kjell-ake.eriksson@skl.se
Anders Nordh, tel 08-452 74 35, e-post anders.nordh@skl.se
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”Ja, vi hade först tänkt oss ta upp Medbor-
garbudget i ungdomsrådet, men gruppen 
ändras hela tiden på grund av studier och 
flytt. Så nu blir det ungdomsfullmäktige 
som får bestämma över vissa pengar”, sä-
ger Nina Andersson.

Uddevalla kommun har ett samarbetspro-
jekt med Fredrikstad i Norge. Så kommu-
nerna gör detta gemensamt och en bro-
schyr om Medborgarbudget ska ges ut 
även på norska. Kanske blir det också en 
utställning om Medborgarbudget.

I Haninge kommun är man på väg att be-
sluta om i vilken form Medborgarbudget 
ska drivas.

”Vi har just fått klartecken av kommun-
styrelsen att gå vidare. Vi diskuterar nu in-
ternt om vi ska välja ett geografiskt eller ett 
politiskt område. Efter nyår tar vi beslut i 
ärendet och går vidare under vintern och 
våren 2009”, säger Raymond Svensson.

Har ni bestämt vad eller  
hur ni ska göra längre fram i tiden?
”Nej, vi jobbar mycket förutsättningslöst. 
Det medborgarna kommer fram till ska vi 
genomföra.”

I Huddinge pågår också diskussion om 
vilket område man ska inrikta sig på.

”Vi letar objekt. Det kommer att bli  
något som ska rustas upp”, säger Katharina  
Wallenborg.

Kommunen har provat på detta tidigare. 
År 2006 lät man medborgarna i Vårby gård 
besluta om hur 15 miljoner kronor skulle 
användas. 70 procent av rösterna föll på att 
rusta upp centrum. 30 procent av invånar-
na röstade. Det blev upprustning. Dialog 
blev till delaktighet.

Anledningen till att delta i nätverket 
Medborgarbudget är många. Likaså meto-
derna att stärka demokratin och att enga-
gera medborgare.
 
Tror du att det finns någon fara  
eller risk i att låta medborgarna delta  
i en investeringsprocess?
”Nej, det gör jag inte”, säger Katharina 
Wallenborg i Huddinge. ”Men vi måste 

tänka efter före. Det är ju inte frågan om 
att medborgarna ska ta över mål eller bud-
get, de ska vara med och påverka inom bud-
getens ramar. Jag vet att vissa ser risker i 
det här, men man måste vara positiv. Ju fler 
vi kan få engagerade, desto bättre är det.”

De andra kommunpolitikerna funderar 
också på eventuella risker.

”Nu vill man ju vara positiv, men naturligt-
vis finns det risker”, menar Nina Andersson 
i Uddevalla. ”Därför är det viktigt med en 
bra ram och ett regelverk och att man är 
överens om det.”

”Risk? Det kan man kanske säga”, säger 
Anna Ågerfalk i Örebro. ”Därör är det vik-
tigt att politikerna har ansvaret och att vi 
kommunicerar vad de är med och bestäm-
mer om så att de inte känner sig lurade. 
Och vad tycker alla andra i kommunen, de 
som inte får vara med?”

Raymond Svensson i Haninge ser en an-
nan fara framför sig.

”Ja, det finns alltid en risk när man ska få 
människor att delta frivilligt. Det blir lätt de 
röststarka som hörs, men vi politiker måste 
balansera detta. Dessa människor finns ju re-
dan i dag, vi måste kanske variera våra metoder 
för att nå ut till fler och få fler engagerade.”

Agneta Brendt, ordförande i Hudiksvalls 
kommunfullmäktige (s), har varit inblan-
dad i ett flertal demokratiseringsprojekt i 
kommunen genom åren.

”Ja, vi har provat oss fram. Nu har vi  
Medborgarråd och tänkte komplettera 
det med Medborgarbudget.”

Har ni inlett arbetet?
”Vi måste utarbeta en plan hur vi ska an-
vända detta. Vi vill få in Medborgarbudget 
som en naturlig del av budgetprocessen i 
vår. Vi har en nytillsatt demokratiutveck-
lare i kommunen och vi har också startat 
en demokratiberedning.”

Politikerna i Hudiksvall är på väg att be-
stämma inom vilket område Medborgar-
budget ska användas.

”Det finns funderingar att det ska använ-
das i ungdomsverksamheten och någon 
verksamhet till, vilken funderar vi över.”

Ser du några risker  
med Medborgarbudget?
”När man har läst om andra försök med 
Medborgarbudget så ser man stora möj-
ligheter att lyckas väl. Risken kan vara  
att människor får fel förväntningar. Det 
gäller att vara tydlig redan från början så 
att de som deltar inte blir besvikna.”

En landsbygdkommun i Spanien inbjuder till medborgarbudget. Att göra en budget är ungefär 
som att stycka en gris.
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Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar 
Politiker och stadsplanerare har alltid ställt sig frågan hur man kan engagera medborgarna i 

stadsplaneringen och i den politiska processen. Svaret på den frågan är allt annat än självklar 

och enkel. En annan fråga som intresserar beslutsfattare är hur man kan öka det sociala 

kapitalet i samhället. Det vill säga: samarbete, tillit, sociala nätverk, känsla av delaktighet och 

mening. Återdemokratiseringsprocessen släppte under 1980-talet loss en kreativ våg av 

nytänkande gällande politiska verktyg i Östeuropa och Latinamerika (Souza 2001:159). 

Deltagarbudgetar är en intressant innovation som har sina rötter i staden Porto 

Alegro i Brasilien. Staden stod, efter diktatorns fall 1988, inför ett svårlösligt dilemma: det 

saknades fungerande institutioner som inkluderade alla medborgare i den politiska processen 

– framför allt den stora mängden fattiga.  

Korruption och nepotism genomsyrade det politiska och ekonomiska systemet. 

Man bestämde att prioriteringsordningen för investeringar och service, skulle beslutas enligt 

en transparent deltagarprocess där invånare skulle vara delaktiga genom direktdemokratiska 

metoder. Detta demokratiska experiment blev en formidabel succé och spreds snabbt i världen 

(Starke et al. 2007:180).  Medborgar- eller deltagarbudgetar är ett samlingsbegrepp för 

metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser 

används inom kommuner och landsting. 

Formerna och den monetära omfattningen för deltagarbudgetar varierar kraftigt 

från stad till stad och mellan nationer. Deltagarbudgetar kan variera från relativt små 

investering i exempelvis en skolkafeteria, till att avgöra investeringsprioriteringar eller dess 

omfattningar i en investeringsbudget eller absoluta eller procentuella belopp i den kommunala 

budgeten vars ändamål bestäms av medborgarna via direktdemokratiska metoder. 

Erfarenheterna från Latinamerika visade att medborgarnas engagemang ökade 

kraftigt, den sociala sammanhållningen stärkes, legitimiteten för politiska beslut ökade, den 

civila aktiviteten ökade i samhället, kunskapsnivån ökade hos medborgare, tjänstemän och 

politiker, långsiktigheten och proaktiviteten ökade i beslutsprocessen, problemfokus skiftade 

från ett individuellt perspektiv till att se helheten, känslan av delaktighet samt förtroendet och 

tilliten för det politiska processen ökade markant (Souza et al. 2001). Inte minst bidrar 

deltagarramverket till att strukturellt stärka beslutsprocessen över politiska mandatperioder 

(ibid., s.179). 

Några andra viktiga faktorer som Souza (2001:169;176) lyfter upp i sin 

forskning är att deltagarbudgetar kan leda till högre grad till inkluderandet av marginaliserade 

grupper i samhället: låginkomsttagare och lågutbildade. Det är två grupper som tenderar att 
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vara underrepresenterade i den representativa demokratin; Vilket gör att deltagarbudgetar kan 

vara ett vitaliserande komplement till den representativa demokratin.  

Inte minst om vi betänker att utvecklingen i Europa går mot att färre röstar, antal 

medlemmar i politiska partier minskar och det faktum att misstron ökar mot politiker och 

politiska institutioner samt uppfattningen att kommuner och landssting är ineffektiva när det 

gäller att använda resurser utifrån medborgarnas behov (SKL 2009:3). 

Mellan 2000 och 2006 ökade antalet kommuner som använder deltagarbudgetar 

från 200 till 1200 världen över (ibid., s. 181), i Europa använder mer än 50 städer olika former 

av deltagarbudgetar i beslutsprocesser (Starke et al. 2007:180). Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Italien, Spanien och Portugal är bland annat några av länderna som etablerat 

deltagarekonomi i sina beslutsprocesser. Under 1990-talet spreds metoden till Europa där 

bland annat Bertelsmannsstiftelsen i Tyskland genomförde ett antal pilotprojekt för att 

utveckla metoden. I Bertelsmannsstiftelsens utmärkelse ”Världens bästa kommun” hade man 

som en del i kriterierna att kommuner skulle involvera medborgare i budgetprocessen. 

Tavastehus i Finland och Christchurch på Nya Zeeland var två kommuner som lät 

medborgarna tycka till om budgetprioriteringar. Christchurch, som fick motta utmärkelsen 

”Världens bästa kommun”, blev en förebild för utvecklingen av medborgarbudget i Europa 

(SKL 2009:2). 

 Konceptet med deltagar- eller medborgarbudgetar har börjat etableras i Sverige. 

Sedan 2008 driver intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projektet 

Medborgardialog. Under projektet etablerades ett nätverk för deltagarbudgetar där fem 

försökskommuner fick möjlighet att etablera försök med deltagarbudgetar: Avesta, Haninge, 

Örebro, Hudiksvall, Uddevalla och den Norska kommunen Fredrikstad.  

Även SKL betonar det faktum att deltagarbudgetar har lett till att ”människor 

går från protestaktiviteter till ett mer konstruktivt förhållningssätt till kommunala 

prioriteringar och beslut när man ges möjlighet att delta i prioriteringen av resurser” samt 

att:  

Medborgarbudget har vidare ökat medborgarnas kunskaper om den komplexa 
verksamhet som kommuner och landsting har ansvar för. Till slut så kan det ge 
möjlighet för förtroendevalda att få ökade kunskaper om medborgarnas behov, 
värderingar och prioritering av vad kommunen/landstinget ska åstadkomma. 
Medborgarnas värderingar kan på så sätt bli ett viktigt underlag i beslutsprocesser. 
En systematisering av medborgarbudget kan också innebära att förtroendet och 
tilliten till de styrande - förtroendevalda kan öka (SKL 2008). 
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vara underrepresenterade i den representativa demokratin; Vilket gör att deltagarbudgetar kan 

vara ett vitaliserande komplement till den representativa demokratin.  

Inte minst om vi betänker att utvecklingen i Europa går mot att färre röstar, antal 

medlemmar i politiska partier minskar och det faktum att misstron ökar mot politiker och 

politiska institutioner samt uppfattningen att kommuner och landssting är ineffektiva när det 

gäller att använda resurser utifrån medborgarnas behov (SKL 2009:3). 

Mellan 2000 och 2006 ökade antalet kommuner som använder deltagarbudgetar 

från 200 till 1200 världen över (ibid., s. 181), i Europa använder mer än 50 städer olika former 

av deltagarbudgetar i beslutsprocesser (Starke et al. 2007:180). Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Italien, Spanien och Portugal är bland annat några av länderna som etablerat 

deltagarekonomi i sina beslutsprocesser. Under 1990-talet spreds metoden till Europa där 

bland annat Bertelsmannsstiftelsen i Tyskland genomförde ett antal pilotprojekt för att 

utveckla metoden. I Bertelsmannsstiftelsens utmärkelse ”Världens bästa kommun” hade man 

som en del i kriterierna att kommuner skulle involvera medborgare i budgetprocessen. 

Tavastehus i Finland och Christchurch på Nya Zeeland var två kommuner som lät 

medborgarna tycka till om budgetprioriteringar. Christchurch, som fick motta utmärkelsen 

”Världens bästa kommun”, blev en förebild för utvecklingen av medborgarbudget i Europa 

(SKL 2009:2). 

 Konceptet med deltagar- eller medborgarbudgetar har börjat etableras i Sverige. 

Sedan 2008 driver intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projektet 

Medborgardialog. Under projektet etablerades ett nätverk för deltagarbudgetar där fem 

försökskommuner fick möjlighet att etablera försök med deltagarbudgetar: Avesta, Haninge, 

Örebro, Hudiksvall, Uddevalla och den Norska kommunen Fredrikstad.  

Även SKL betonar det faktum att deltagarbudgetar har lett till att ”människor 

går från protestaktiviteter till ett mer konstruktivt förhållningssätt till kommunala 

prioriteringar och beslut när man ges möjlighet att delta i prioriteringen av resurser” samt 

att:  

Medborgarbudget har vidare ökat medborgarnas kunskaper om den komplexa 
verksamhet som kommuner och landsting har ansvar för. Till slut så kan det ge 
möjlighet för förtroendevalda att få ökade kunskaper om medborgarnas behov, 
värderingar och prioritering av vad kommunen/landstinget ska åstadkomma. 
Medborgarnas värderingar kan på så sätt bli ett viktigt underlag i beslutsprocesser. 
En systematisering av medborgarbudget kan också innebära att förtroendet och 
tilliten till de styrande - förtroendevalda kan öka (SKL 2008). 

 

Det handlar i grund och botten om att öka det civila engagemanget och mängden socialt 

kapital i samhället, samt vitalisera demokratin i stort. Deltagarbudgetar kan bidra till att stärka 

de sociala och ekonomiska dimensionerna när vi pratar om hållbar utveckling. 

 Den 3 Maj 2011 håller Sveriges Kommuner och Landsting ett seminarium i 

Stockholm om utvecklandet av deltagarbudgetar – låt detta vara startskottet för utredningen i 

Borås Stad om etableringar av deltagarbudgetar i den politiska processen.  

För mer information se det bifogade faktabladet från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna: 

 

Att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att etablera 

deltagarbudgetar i den kommunala beslutsprocessen i Borås Stad. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00607 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad     

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.         

Sammanfattning  
Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler anmäldes i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 116. Motionären yrkar på att avgiftsfria 
resor i kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 
på samma villkor som för ålderspensionärer 

Idag reser ålderspensionärer gratis i kollektivtrafiken i Borås under vissa tider. 
Det är en bra reform som ger möjligheter för dem med små ekonomiska 
marginaler att leva ett mer aktivt liv. Vänsterpartiet vill att samma villkor ska 
gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Att kunna ta sig till olika 
platser i kommunen med kollektivtrafik, utan att en låg inkomst sätter hinder 
för det, är viktigt för att kunna delta i samhället på olika sätt: ta sig till 
föreningsaktiviteter, åka till biblioteket eller besöka en vän. Vänsterpartiet vill 
bygga ett Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning är ett steg på 
vägen mot en sådan kommun, en reform som kommer öka jämlikheten mellan 
boråsare. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi - Att avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning på 
samma villkor som för ålderspensionärer.            

Svar på motion  

Ett tillköp för denna grupp av Boråsare kommer att gynna en mindre mängd 
personer men ha stor betydelse för den enskilde. 

Den som har sjukersättning, aktivitetsersättning, eller handikappersättning 
rabatt och kan idag köpa periodbiljett till ungdomspris, 25 procent rabatt på 30-
, 90- och 365-dagars periodbiljetter.    

Nr 72
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler.

2022-04-11 Dnr KS 2019-00607 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00607 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad     

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.         

Sammanfattning  
Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler anmäldes i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 116. Motionären yrkar på att avgiftsfria 
resor i kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 
på samma villkor som för ålderspensionärer 

Idag reser ålderspensionärer gratis i kollektivtrafiken i Borås under vissa tider. 
Det är en bra reform som ger möjligheter för dem med små ekonomiska 
marginaler att leva ett mer aktivt liv. Vänsterpartiet vill att samma villkor ska 
gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Att kunna ta sig till olika 
platser i kommunen med kollektivtrafik, utan att en låg inkomst sätter hinder 
för det, är viktigt för att kunna delta i samhället på olika sätt: ta sig till 
föreningsaktiviteter, åka till biblioteket eller besöka en vän. Vänsterpartiet vill 
bygga ett Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning är ett steg på 
vägen mot en sådan kommun, en reform som kommer öka jämlikheten mellan 
boråsare. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi - Att avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning på 
samma villkor som för ålderspensionärer.            

Svar på motion  

Ett tillköp för denna grupp av Boråsare kommer att gynna en mindre mängd 
personer men ha stor betydelse för den enskilde. 

Den som har sjukersättning, aktivitetsersättning, eller handikappersättning 
rabatt och kan idag köpa periodbiljett till ungdomspris, 25 procent rabatt på 30-
, 90- och 365-dagars periodbiljetter.    
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En ny zonstruktur har nyligen införts och pandemin har påverkat minskat 
resandet avsevärt. Västtrafik har aviserat att det efter pandemin kan bli 
prisjusteringar och ändringar i biljettutbudet.  

Västtrafik har svarat på förfrågan om tillköp för denna grupp Boråsare, att de 
inte kan erbjuda ett sådant tillköp i nuläget, eftersom en ny lösning och 
erbjudande för denna typ av tillköp först behöver utvecklas.  

Det är alltså fortfarande oklart om Västtrafik klarar att ordna ett system där det 
är möjligt för Borås Stad att betala biljetter för personer med sjukersättning, 
aktivitetsersättning eller handikappersättning. Vidare finns inte budgetmedel 
avsatta för en sådan lösning för 2022. De partier som styr i Borås efter valet i 
september kan om de så önskar ta upp denna fråga igen i budgetprocessen och 
avsätta medel inför 2023.” 

 

    

Beslutsunderlag 
1. Motion Gratis bussresor för fler, 2019-06-18 
   
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  12 maj 2022

B 1830

Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

SP1: Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler 

 

Vänsterpartiet vidhåller vår uppfattning att det finns goda argument, bland annat avseende 
klimatskäl, ändrade resvanor och fördelningspolitik, för att utvidga möjligheten till avgiftsfria 
bussresor i lågtrafik för fler grupper än enbart ålderspensionärer. I motionen lyfter vi fram att 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning hade varit lämpliga grupper att fortsätta med. Samtidigt 
kan vi konstatera att Västtrafik idag inte har möjlighet till att genomföra sådana tillköp. Vi anser 
därför att det är rimligt att motionen i det här läget besvaras, men avser att återkomma i frågan när 
dessa förutsättningar har förändrats. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

SP1: Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler 

 

Vänsterpartiet vidhåller vår uppfattning att det finns goda argument, bland annat avseende 
klimatskäl, ändrade resvanor och fördelningspolitik, för att utvidga möjligheten till avgiftsfria 
bussresor i lågtrafik för fler grupper än enbart ålderspensionärer. I motionen lyfter vi fram att 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning hade varit lämpliga grupper att fortsätta med. Samtidigt 
kan vi konstatera att Västtrafik idag inte har möjlighet till att genomföra sådana tillköp. Vi anser 
därför att det är rimligt att motionen i det här läget besvaras, men avser att återkomma i frågan när 
dessa förutsättningar har förändrats. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

 

Motion 

Gratis bussresor för fler 
 
Ett jämlikt samhälle där människor slipper leva i utsatthet är bra för alla. Inte bara de som har 
pengar eller anhöriga som kämpar för dem ska kunna leva ett aktivt liv. Idag är klyftorna stora 
i Sverige och i Borås mellan olika grupper. Personer som på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning har sjuk- eller aktivitetsersättning lever inte sällan i ekonomisk utsatthet. 

Idag reser ålderspensionärer gratis i kollektivtrafiken i Borås under vissa tider. Det är en bra 
reform som ger möjligheter för dem med små ekonomiska marginaler att leva ett mer aktivt 
liv. Vänsterpartiet vill att samma villkor ska gälla för personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Att kunna ta sig till olika platser i kommunen med kollektivtrafik, utan att 
en låg inkomst sätter hinder för det, är viktigt för att kunna delta i samhället på olika sätt: ta 
sig till föreningsaktiviteter, åka till biblioteket eller besöka en vän. Vänsterpartiet vill bygga 
ett Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning är ett steg på vägen mot en sådan kommun, en 
reform som kommer öka jämlikheten mellan boråsare. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att avgiftsfria resor i kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning på samma villkor som för ålderspensionärer 

 
 
Borås 2019-06-17 
Ida Legnemark  
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Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00703 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: 
Landsbygdssäkra politiska beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad.            

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 
lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en checklista 
för att landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen innan 
besluten fattas.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Sedan år 2013 har det skett mycket kring landsbygdsutveckling i Borås. 
Kommunen har bidragit till att fler aktörer är delaktiga vid underlag och 
analyser inför förestående beslut.  
 
Strukturen med ortsråd är ett exempel där samarbetet har formerats kring de 
fyra serviceorterna.  
 
Som hjälp i det strategiska planeringsunderlaget för fysisk planering har 
invånarna i och runt serviceorterna deltagit i en omfattande digital 
enkätundersökning.   

Personal inom kommunens förvaltningar har ökat samarbetet mellan sina 
ansvarsområden. Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen 
fick 2022 i uppdrag att utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling 
utifrån arbetet i tidigare utredning.  En särskild 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp med berörda förvaltningar håller på 
att formeras för detta arbete. 

Under 2020-2021 har fokus på landsbygdens problem och möjligheter ökat 
genom pandemin, där allt fler kunnat arbeta på distans och även flyttat till och 
startat nya verksamheter i landsbygden. Därigenom har problem 
uppmärksammats i landsbygden till exempel där det saknats dugliga vägar. Det 
ömsesidiga beroendet mellan stad och land har aktualiserats genom många 
samhällshändelser som påverkar stad och land delvis olika men där 
kommuntotalen berörs av hur man agerar. Verksamheter som varit beroende av 

Nr 73
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: 
Landsbygdssäkra politiska beslut.

2022-04-25 Dnr KS 2019-00703 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00703 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: 
Landsbygdssäkra politiska beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad.            

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 
lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en checklista 
för att landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen innan 
besluten fattas.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Sedan år 2013 har det skett mycket kring landsbygdsutveckling i Borås. 
Kommunen har bidragit till att fler aktörer är delaktiga vid underlag och 
analyser inför förestående beslut.  
 
Strukturen med ortsråd är ett exempel där samarbetet har formerats kring de 
fyra serviceorterna.  
 
Som hjälp i det strategiska planeringsunderlaget för fysisk planering har 
invånarna i och runt serviceorterna deltagit i en omfattande digital 
enkätundersökning.   

Personal inom kommunens förvaltningar har ökat samarbetet mellan sina 
ansvarsområden. Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen 
fick 2022 i uppdrag att utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling 
utifrån arbetet i tidigare utredning.  En särskild 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp med berörda förvaltningar håller på 
att formeras för detta arbete. 

Under 2020-2021 har fokus på landsbygdens problem och möjligheter ökat 
genom pandemin, där allt fler kunnat arbeta på distans och även flyttat till och 
startat nya verksamheter i landsbygden. Därigenom har problem 
uppmärksammats i landsbygden till exempel där det saknats dugliga vägar. Det 
ömsesidiga beroendet mellan stad och land har aktualiserats genom många 
samhällshändelser som påverkar stad och land delvis olika men där 
kommuntotalen berörs av hur man agerar. Verksamheter som varit beroende av 
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besökare, turister och matgäster med mera har uteblivit under pandemin, såväl 
på landet som i staden. Klimateffekter med torka och översvämningar har blivit 
påtagliga. Ökade elpriser och drivmedelspriser ha ovanpå detta drabbat 
landsbygden extra. 

Politiken har även genom en ortsrådsmiljon förbättrat möjligheterna till 
samarbete, både för generell utveckling och för identifiering av komplexa 
utmaningar. Medel för lokal utveckling frigör ytterligare möjligheter i samma 
anda. 

Kort sagt har fler blivit medvetna om behovet av samarbete och samverkan har 
samtidigt ökat. Samtidigt har komplexiteten ökat, vilket gör att det inte blir 
effektivt att utforma en speciell checklista för landsbygdssäkring, utan istället 
bör verksamheterna fortsätta med de sektorsövergripande samarbetet som 
pågår och politikerna bör hållas informerade. 

 

Ärendet i sin helhet 
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 
lämnat in förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en checklista 
för att landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen innan 
besluten fattas.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Sedan år 2013 har det skett mycket kring landsbygdsutveckling i Borås. 
Kommunen har bidragit till att fler aktörer är delaktiga vid underlag och 
analyser inför förestående beslut.  
 
Strukturen med ortsråd är ett exempel där samarbetet har formerats 
kring de fyra serviceorterna. Områdena har fått såväl hjälp att skapa lokala 
utvecklingsplaner som ekonomiska medel för att ha egen personal såväl som 
särskilda utsedda kontaktpersoner i kommunen. Löpande dialoger hålls mellan 
kommunen och dessa aktörer inom olika temaområden som tex äldreboenden 
eller nybyggnation.  
 
Under år 2021 bildades Viskaforsbygdens ortsråd formellt. 
  
I Fristad finns Framtid Fristad, med information kring ett tiotal olika mindre 
orter och områden. I maj 2021 hölls till exempel Samrådsarena Norr med fokus 
Äldreboende i Fristad. 
 
I Dalsjöfors finns, samt kontakter med de sju orterna i området. I mars 2021 
hölls till exempel Samrådsarena Öster med fokus Nybyggnation. 

I Sandared finns Sandaredsbygden/Ortsråd Väst med kontakt och information 
bland annat via Sandareds intresseförening. Ortsråd Väst har bildats under 2021 
och består av Sandared, Sjömarken, Sandhult och på sikt fler orter. 
 
I samband med firandet av Borås 400 år har det genomförts jubileumsdagar i 
samtliga ortsrådsområden under år 2021. 
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Som hjälp i det strategiska planeringsunderlaget för fysisk planering har 
invånarna i och runt serviceorterna deltagit i en omfattande digital 
enkätundersökning.  Resultatet från de många hundra svarande per område 
finns på kommunens hemsida, med kartor och kommentarer. Förhoppningen 
är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på 
ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.  

Personal inom kommunens förvaltningar ökat sitt samarbete mellan sina 
ansvarsområden genom fler arbetsgrupper, projekt, projektstudios, stora 
projekt och arbete med kommunövergripande strategiska dokument som till 
exempel Översiktsplan. Sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser 
vägs in 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen fick 2022 i uppdrag att 
utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån arbetet i tidigare 
utredning.  Förvaltningsövergripande samverkansgrupp med berörda 
förvaltningar håller på att formeras. 

Dialogen om landsbygdens problem och möjligheter ingår i arbetet såväl genom 
övergripande arbete med styrdokument som till exempel Visionen om 
Framtidens Borås, som vid det vardagliga arbetet med landsbygdens aktörer, 
organisationer, företag, invånare, samt med andra myndigheter och vid 
omvärldsbevakning. 

Under 2020-2021 har fokus på landsbygdens problem och möjligheter ökat 
genom pandemin, där allt fler kunnat arbeta på distans och även flyttat till och 
startat nya verksamheter i landsbygden. Därigenom har problem 
uppmärksammats i landsbygden till exempel där det saknats dugliga vägar. Det 
ömsesidiga beroendet mellan stad och land har aktualiserats genom många 
samhällshändelser som påverkar stad och land delvis olika men där 
kommuntotalen berörs av hur man agerar. Verksamheter som varit beroende av 
besökare, turister och matgäster med mera har uteblivit under pandemin, såväl 
på landet som i staden. Klimateffekter med torka och översvämningar har blivit 
påtagliga. Ökade elpriser och drivmedelspriser ha ovanpå detta drabbat 
landsbygden extra.  

Politiken har även genom en ortsrådsmiljon förbättrat möjligheterna till 
samarbete, både för generell utveckling och för identifiering av komplexa 
utmaningar. Medel för lokal utveckling frigör ytterligare möjligheter i samma 
anda. 

Kort sagt har fler blivit medvetna om behovet av samarbete och samverkan har 
samtidigt ökat. Samtidigt har komplexiteten ökat, vilket gör att det inte blir 
effektivt att utforma en speciell checklista för landsbygdssäkring, utan istället 
bör verksamheterna fortsätta med de sektorsövergripande samarbetet som 
pågår och politikerna bör hållas informerade. 
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Som hjälp i det strategiska planeringsunderlaget för fysisk planering har 
invånarna i och runt serviceorterna deltagit i en omfattande digital 
enkätundersökning.  Resultatet från de många hundra svarande per område 
finns på kommunens hemsida, med kartor och kommentarer. Förhoppningen 
är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på 
ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.  

Personal inom kommunens förvaltningar ökat sitt samarbete mellan sina 
ansvarsområden genom fler arbetsgrupper, projekt, projektstudios, stora 
projekt och arbete med kommunövergripande strategiska dokument som till 
exempel Översiktsplan. Sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser 
vägs in 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen fick 2022 i uppdrag att 
utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån arbetet i tidigare 
utredning.  Förvaltningsövergripande samverkansgrupp med berörda 
förvaltningar håller på att formeras. 

Dialogen om landsbygdens problem och möjligheter ingår i arbetet såväl genom 
övergripande arbete med styrdokument som till exempel Visionen om 
Framtidens Borås, som vid det vardagliga arbetet med landsbygdens aktörer, 
organisationer, företag, invånare, samt med andra myndigheter och vid 
omvärldsbevakning. 

Under 2020-2021 har fokus på landsbygdens problem och möjligheter ökat 
genom pandemin, där allt fler kunnat arbeta på distans och även flyttat till och 
startat nya verksamheter i landsbygden. Därigenom har problem 
uppmärksammats i landsbygden till exempel där det saknats dugliga vägar. Det 
ömsesidiga beroendet mellan stad och land har aktualiserats genom många 
samhällshändelser som påverkar stad och land delvis olika men där 
kommuntotalen berörs av hur man agerar. Verksamheter som varit beroende av 
besökare, turister och matgäster med mera har uteblivit under pandemin, såväl 
på landet som i staden. Klimateffekter med torka och översvämningar har blivit 
påtagliga. Ökade elpriser och drivmedelspriser ha ovanpå detta drabbat 
landsbygden extra.  

Politiken har även genom en ortsrådsmiljon förbättrat möjligheterna till 
samarbete, både för generell utveckling och för identifiering av komplexa 
utmaningar. Medel för lokal utveckling frigör ytterligare möjligheter i samma 
anda. 

Kort sagt har fler blivit medvetna om behovet av samarbete och samverkan har 
samtidigt ökat. Samtidigt har komplexiteten ökat, vilket gör att det inte blir 
effektivt att utforma en speciell checklista för landsbygdssäkring, utan istället 
bör verksamheterna fortsätta med de sektorsövergripande samarbetet som 
pågår och politikerna bör hållas informerade. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Landsbygdssäkra politiska 
beslut 
   
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering 
 
 
 
Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00516 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) m.fl. ”Borås 
Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD) med flera har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige 
med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar av kommunens innehav 
av produktiv skogsmark i andra kommuner. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion.  

Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. 

 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson, Lisa Berglund, Hans Gustavsson, Magnus Sjödahl och 
Valéria Kant (KD) har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
Kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden ges i uppdrag att 
återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på försäljning av hela eller 
väsentliga delar av kommunens innehav av produktiv skogsmark i andra 
kommuner. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. Vid 
beredningen har faktaunderlag och synpunkter inhämtats från Tekniska 
förvaltningen, som ansvarar för stadens skogsförvaltning. 

Nr 74
Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa  Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och 
Valéria Kant (KD): ”Borås Stad ska inte äga produk-
tionsskog i Tranemo”
2022-04-25 Dnr KS 2020-00516 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Nedan följer en sammanställning av Borås Stad ägd mark i andra kommuner, 
per fastighetsblock (arealuppgifter anges i hektar): 

 

 

Fastighetsblock Skogsmark Impediment* Inäga/åker Övrig 
mark 

Axelfors (Svenljunga) 5 0 0 0,2 

Hulta-Haby (Mark) 39,5 2,1 11,5 4,6 

Hofsnäs (Tranemo) 526,3 20,9 57,7 14,3 

*Med impediment avses ”mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk 
per hektar och år”. I skogsmarksimpedimenten ingår t.ex. myrar, kärr, berg och 
hällmarker. 

För fastighetsinnehaven i Mark och Svenljunga är syftet att äga fallrättigheter 
för att kunna producera el med hjälp av vattenkraft. Syftet med förvärvet av 
Hofsnäs var framförallt att åstadkomma ett fritids- och rekreationsområde för 
boråsare (beslutat 1965). 

I Hofsnäs, som mer än 50 år senare är ett av Borås Stads mest välbesökta och 
uppskattade friluftsområden, är ca 49 procent (256,3 ha) av skogsmarken 
klassad som frilufts- och naturvårdsskog och resterande del (270 ha) som 
produktionsskog. Det är viktigt att poängtera att samtliga bestånd 
(skogsmarkens skötselenheter) är målklassade utifrån befintliga naturvärden och 
är spridda över hela arealen – det finns således inget samlat block med ren produktionsskog 
utan frilufts- och naturvårdsmål. 

Att Borås Stad äger mark kan vara en garant för framtida satsningar inom t ex 
förnybar energiproduktion, vilka är beroende av tillgång till lämplig mark. Att 
Borås Stad äger produktiv skogsmark är också en del av stadens 
kapitalförvaltning, med årlig avkastning som bidrar med driftsmedel till 
kommunkoncernen. 

I grunden är det inte mer anmärkningsvärt att staden äger skog i andra 
kommuner, än att staden, till exempel via företagsobligationsfonder, placerar 
pengar i företag som har sitt säte i andra kommuner. Att äga tillgångar i form av 
mark i närområdet innebär ökad riskspridning, vilket utgör grunden i god 
kapitalförvaltning. 

 

Bedömning 
Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. 
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Nedan följer en sammanställning av Borås Stad ägd mark i andra kommuner, 
per fastighetsblock (arealuppgifter anges i hektar): 

 

 

Fastighetsblock Skogsmark Impediment* Inäga/åker Övrig 
mark 

Axelfors (Svenljunga) 5 0 0 0,2 

Hulta-Haby (Mark) 39,5 2,1 11,5 4,6 

Hofsnäs (Tranemo) 526,3 20,9 57,7 14,3 

*Med impediment avses ”mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk 
per hektar och år”. I skogsmarksimpedimenten ingår t.ex. myrar, kärr, berg och 
hällmarker. 

För fastighetsinnehaven i Mark och Svenljunga är syftet att äga fallrättigheter 
för att kunna producera el med hjälp av vattenkraft. Syftet med förvärvet av 
Hofsnäs var framförallt att åstadkomma ett fritids- och rekreationsområde för 
boråsare (beslutat 1965). 

I Hofsnäs, som mer än 50 år senare är ett av Borås Stads mest välbesökta och 
uppskattade friluftsområden, är ca 49 procent (256,3 ha) av skogsmarken 
klassad som frilufts- och naturvårdsskog och resterande del (270 ha) som 
produktionsskog. Det är viktigt att poängtera att samtliga bestånd 
(skogsmarkens skötselenheter) är målklassade utifrån befintliga naturvärden och 
är spridda över hela arealen – det finns således inget samlat block med ren produktionsskog 
utan frilufts- och naturvårdsmål. 

Att Borås Stad äger mark kan vara en garant för framtida satsningar inom t ex 
förnybar energiproduktion, vilka är beroende av tillgång till lämplig mark. Att 
Borås Stad äger produktiv skogsmark är också en del av stadens 
kapitalförvaltning, med årlig avkastning som bidrar med driftsmedel till 
kommunkoncernen. 

I grunden är det inte mer anmärkningsvärt att staden äger skog i andra 
kommuner, än att staden, till exempel via företagsobligationsfonder, placerar 
pengar i företag som har sitt säte i andra kommuner. Att äga tillgångar i form av 
mark i närområdet innebär ökad riskspridning, vilket utgör grunden i god 
kapitalförvaltning. 

 

Bedömning 
Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
   Elisabeth Eickhoff 
   Mark- och exploateringschef 
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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 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) m.fl. ”Borås 
Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD) med flera har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige 
med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar av kommunens innehav 
av produktiv skogsmark i andra kommuner. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. Enligt enheten för park och skog på 
Tekniska förvaltningen är ca hälften av skogen benämnd som produktiv 
skogsmark, som både är attraktiv för andra kommuner men också privata 
intressenter.  

Kommunstyrelsen menar att det inte ligger i Borås Stads intresse eller uppdrag 
att äga produktionsskog i andra kommuner. Borås Stad står inför omfattande 
investeringsbehov de kommande tio åren. Nya skolor och äldreboenden är bara 
två av de välfärdsområden som kommer kräva stora investeringar, vilka kan 
gynnas genom försäljning av produktionsskog belägen i annan kommun.  

 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson, Lisa Berglund, Hans Gustavsson, Magnus Sjödahl och 
Valéria Kant (KD) har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
Kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden ges i uppdrag att 
återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på försäljning av hela eller 
väsentliga delar av kommunens innehav av produktiv skogsmark i andra 
kommuner. 
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Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) m.fl. ”Borås 
Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD) med flera har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige 
med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar av kommunens innehav 
av produktiv skogsmark i andra kommuner. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. Enligt enheten för park och skog på 
Tekniska förvaltningen är ca hälften av skogen benämnd som produktiv 
skogsmark, som både är attraktiv för andra kommuner men också privata 
intressenter.  

Kommunstyrelsen menar att det inte ligger i Borås Stads intresse eller uppdrag 
att äga produktionsskog i andra kommuner. Borås Stad står inför omfattande 
investeringsbehov de kommande tio åren. Nya skolor och äldreboenden är bara 
två av de välfärdsområden som kommer kräva stora investeringar, vilka kan 
gynnas genom försäljning av produktionsskog belägen i annan kommun.  

 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson, Lisa Berglund, Hans Gustavsson, Magnus Sjödahl och 
Valéria Kant (KD) har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
Kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden ges i uppdrag att 
återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på försäljning av hela eller 
väsentliga delar av kommunens innehav av produktiv skogsmark i andra 
kommuner. 
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifalla motionen. Vid 
beredningen har faktaunderlag och synpunkter inhämtats från Tekniska 
förvaltningen, som ansvarar för stadens skogsförvaltning. 

Nedan följer en sammanställning av Borås Stad ägd mark i andra kommuner, 
per fastighetsblock (arealuppgifter anges i hektar): 

 

Fastighetsblock Skogsmark Impediment* Inäga/åker Övrig 
mark 

Axelfors (Svenljunga) 5 0 0 0,2 

Hulta-Haby (Mark) 39,5 2,1 11,5 4,6 

Hofsnäs (Tranemo) 526,3 20,9 57,7 14,3 

*Med impediment avses ”mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk 
per hektar och år”. I skogsmarksimpedimenten ingår t.ex. myrar, kärr, berg och 
hällmarker. 

För fastighetsinnehaven i Mark och Svenljunga är syftet att äga fallrättigheter 
för att kunna producera el med hjälp av vattenkraft. Syftet med förvärvet av 
Hofsnäs var framförallt att åstadkomma ett fritids- och rekreationsområde för 
boråsare (beslutat 1965). 

I Hofsnäs, som mer än 50 år senare är ett av Borås Stads mest välbesökta och 
uppskattade friluftsområden, är ca 49 procent (256,3 ha) av skogsmarken 
klassad som frilufts- och naturvårdsskog och resterande del (270 ha) som 
produktionsskog. Det är viktigt att poängtera att samtliga bestånd 
(skogsmarkens skötselenheter) är målklassade utifrån befintliga naturvärden och 
är spridda över hela arealen – det finns således inget samlat block med ren produktionsskog 
utan frilufts- och naturvårdsmål. 

Att Borås Stad äger mark kan vara en garant för framtida satsningar inom t ex 
förnybar energiproduktion, vilka är beroende av tillgång till lämplig mark. Att 
Borås Stad äger produktiv skogsmark är också en del av stadens 
kapitalförvaltning, med årlig avkastning som bidrar med driftsmedel till 
kommunkoncernen. 

Däremot ska skogsförvaltningen utgå från de riktlinjer som kommunen 
fastställt som bland annat lyder: God skogsförvaltning är beroende av en 
planeringshorisont som sträcker sig över flera generationer. Att investera i både skola och 
äldreomsorg redan nu, genom att sälja skogen, är att agera enligt en lång 
planeringshorisont för flera generationer. 
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I grunden är det inte mer anmärkningsvärt att staden äger skog i andra 
kommuner, än att staden, till exempel via företagsobligationsfonder, placerar 
pengar i företag som har sitt säte i andra kommuner. Att äga tillgångar i form av 
mark i närområdet innebär ökad riskspridning, vilket utgör grunden i god 
kapitalförvaltning. 

 

Bedömning 
Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. Enligt enheten för park och skog på 
Tekniska förvaltningen är ca hälften av skogen benämnd som produktiv 
skogsmark, som både är attraktiv för andra kommuner men också privata 
intressenter.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Kristdemokraterna  Moderaterna  
 
Niklas Arvidsson  Annette Carlson  
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I grunden är det inte mer anmärkningsvärt att staden äger skog i andra 
kommuner, än att staden, till exempel via företagsobligationsfonder, placerar 
pengar i företag som har sitt säte i andra kommuner. Att äga tillgångar i form av 
mark i närområdet innebär ökad riskspridning, vilket utgör grunden i god 
kapitalförvaltning. 

 

Bedömning 
Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare. Enligt enheten för park och skog på 
Tekniska förvaltningen är ca hälften av skogen benämnd som produktiv 
skogsmark, som både är attraktiv för andra kommuner men också privata 
intressenter.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Kristdemokraterna  Moderaterna  
 
Niklas Arvidsson  Annette Carlson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motion 
Kristdemokraterna 
2020-06-16 

 

 

 
Borås Stad står inför omfattande investeringsbehov de kommande tio åren. Nya skolor 
och äldreboenden är bara två av de välfärdsområden som kommer kräva stora 
investeringar. För att klara av det ökande välfärdsbehovet, behöver kommunen tydligt 
prioritera sitt välfärdsuppdrag. 
 
Kommunen har ett rejält skogsinnehav och äger nästan 10 000 hektar skog. 
Omfattningen på kommunens innehav av skogsmark, kan naturligtvis diskuteras. Mer 
självklart borde det vara att det inte faller inom ramen för kommunens kärnuppdrag att 
äga produktiv skogsmark utanför kommunens gränser.  
 
Trots det har kommunen drygt 635 hektar produktiv skogsmark i Tranemo, Svenljunga 
och Marks kommuner. En uppskattning av värdet på Borås Stads skogsmark i andra 
kommuner, baserat på LRF:s prisstatistik över skogsmarkspriser, gör gällande att 
kommunens skogsmark i andra kommuner värderas till drygt 85 miljoner kronor. 
 
Den produktiva skogsmarken innebär förvisso en intäkt för kommunen. Men det 
rättfärdigar inte att Borås Stads äger produktionsskog i andra kommuner. Ett skarpare 
politiskt mål om att öka virkesproduktionen på övrig produktionsskog skulle kunna 
kompensera delar av intäktsbortfallet vid en försäljning. 
 
För oss Kristdemokrater är det självklart att kommunen ska prioritera sitt kärnuppdrag 
– välfärden. Borås Stad ska inte äga produktionsskog i andra kommuner. De medel 
som frigörs vid en försäljning kan göra skillnad på riktigt i vår kommun. Miljoner som 
kan användas för investeringar i skolor och äldreboenden.  
 
Kristdemokraterna vill hellre att Borås Stad äger äldreboenden och skolor i Borås, än 
produktionsskog i Tranemo och Svenljunga. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar 
att:     
 

- I enlighet med motionens intentioner, uppdras tekniska nämnden återkomma 
till Kommunfullmäktige med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar 
av kommunens innehav av produktiv skogsmark i andra kommuner. 
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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 

 

 

Annika Dahlén 
Handläggare 
033 357716 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00657 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens 
opartiskhet och objektivitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.     

Sammanfattning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-08-26 lämnat in förslaget att samtliga anställda i Borås stad 
samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser vikten av att som 
tjänsteman vara saklig och opartisk.   

Stadsdirektören har som en del i tillitsresan beslutat att Borås Stad som 
organisation ska ha gemensamma principer för hur vi ska agera och hur vi ska 
bemöta varandra och dem vi är till för.  Ett avsnitt i de gemensamma 
principerna är ”Vi som arbetar i en kommun måste agera sakligt och opartiskt. 
Att vara objektiv bidrar till att upprätthålla förtroendet för kommunen och våra 
verksamheter”. Principerna har presenterats för alla förvaltningar och bolag 
med direktiv om att de gemensamma principerna ska gås igenom på 
förvaltningarnas och bolagens samtliga APT. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad 

 

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-08-26 lämnat in förslaget att samtliga anställda i Borås stad 
samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser vikten av att som 
tjänsteman vara saklig och opartisk.  

Stadsdirektören har som en del i tillitsresan beslutat att Borås Stad som 
organisation behöver ha gemensamma principer för hur vi ska agera och hur vi 

Nr 75
Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens opartisk-
het och objektivitet

2022-04-25 Dnr KS 2021-00657 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Datum 
2022-04-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00657 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens 
opartiskhet och objektivitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.     

Sammanfattning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-08-26 lämnat in förslaget att samtliga anställda i Borås stad 
samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser vikten av att som 
tjänsteman vara saklig och opartisk.   

Stadsdirektören har som en del i tillitsresan beslutat att Borås Stad som 
organisation ska ha gemensamma principer för hur vi ska agera och hur vi ska 
bemöta varandra och dem vi är till för.  Ett avsnitt i de gemensamma 
principerna är ”Vi som arbetar i en kommun måste agera sakligt och opartiskt. 
Att vara objektiv bidrar till att upprätthålla förtroendet för kommunen och våra 
verksamheter”. Principerna har presenterats för alla förvaltningar och bolag 
med direktiv om att de gemensamma principerna ska gås igenom på 
förvaltningarnas och bolagens samtliga APT. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad 

 

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-08-26 lämnat in förslaget att samtliga anställda i Borås stad 
samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser vikten av att som 
tjänsteman vara saklig och opartisk.  

Stadsdirektören har som en del i tillitsresan beslutat att Borås Stad som 
organisation behöver ha gemensamma principer för hur vi ska agera och hur vi 
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ska bemöta varandra och dem vi är till för.  Ett avsnitt i de gemensamma 
principerna är ”Vi som arbetar i en kommun måste agera sakligt och opartiskt. 
Att vara objektiv bidrar till att upprätthålla förtroendet för kommunen och våra 
verksamheter”. Principerna har presenterats för alla förvaltningar och bolag 
med direktiv om att de gemensamma principerna ska gås igenom på 
förvaltningarnas och bolagens samtliga APT. För att underlätta arbetet med 
införandet av de gemensamma principerna finns ett stödmaterial. I materialet 
framgår det att samtliga medarbetare ska agera på ett objektivt sätt vilket 
innebär att beslut bygger på fakta och inte på egna åsikter. 

Utifrån ovanstående anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad. 

          

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering  
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Borås 
2022-04-25 

Kommunstyrelsen 
KC7 Svar på Motion 

Tjänstemannaorganisationens 
opartiskhet och objektivitet 

 
  
 
 

Protokollsanteckning 
 

 

Sverigedemokraterna ser positivt på att den styrande konstellationen anser att motionen ska 

vara besvarad. Detta då man anser att det Sverigedemokraterna föreslår redan är 

implementerat i Borås Stads organisation. 

Dock framkommer det inte vilka konsekvenser som avsteg från opartiskheten skulle 

innebära för den enskilda tjänstemannen, och på vilket sätt utbildningar ges inom området. 

Man refererar endast till att frågan ska, eller har, behandlats inom arbetsplatsträffar. Vi 

efterlyser därmed en mer ingående utbildning framledes i frågan. 

 

Vidare noterar Sverigedemokraterna att ett besvarande av motionen, inte är förenligt med 

styrets syn på tjänstemannaskrivelser. Detta då kommunstyrelsens ordförande själv förstärkt 

budskapet att opartiska tjänstemannaskrivelser inte existerar, utan alltid ska betraktas som 

politiskt färgade till förmån för den part som skriver under ärendet. De blir med detta 

oerhört svårt att kombinera med en opartiskhet hos tjänstemannen, samtidigt som man 

menar på att allt tjänstemannen skriver är partiskt. 

 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd  Ersättare, kommunstyrelsen 
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Borås Stad  
Kommunfullmäktige  

2021-08-26 
Motion  

  
Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet 
   
Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, stadgar att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet, ska beakta allas likhet inför lagen 
samt iaktta saklighet och opartiskhet.  
 
Trots denna tydliga formulering, förekommer det skrivelser, ärendeberedningar och andra yttranden 
som kan uppfattas som subjektiva och partiska. Det är av stor vikt att tjänstemannaorganisationen 
uppfattas som objektiv och opartisk, då den annars blir en förlängd arm åt ett eller flera partier, vilka i 
förekommande fall även besitter den politiska ledningen. 
 
Politiska förslag, som väcks till olika nämnder och Kommunfullmäktige, är av naturliga skäl 
subjektiva och politiserade, då dessa är väckta av politikens representanter. Emellertid förekommer det 
att värderingar och uttalanden sker av tjänstemän, utan uppdrag från politiken, vilka presenteras som 
’objektiv information ’eller framställs medialt som stadens hållning.  
 
Det är en osäker väg att gå, där en opposition och allmänhet inte kan känna sig trygga med att arbete 
och uttalande från tjänstemän ständigt måste misstänkliggöras. Rimligen måste samtliga politiska 
representanter och allmänhet kunna känna sig trygga med information, som sker från tjänstemän, då 
budskapet ska vara informativt och därigenom sakna värdering. Värdering och förslag till beslut 
överlåts därefter till politiken att formalisera och initiera. 
 
Mot bakgrund av detta ser Sverigedemokraterna i Borås ett behov av att aktualisera och arbeta med 
frågan om en opartisk och saklig tjänstemannaorganisation. På detta sätt kan samtliga politiska 
representanter känna sig bekväma med att information, som tillgodoses, inte är värderad eller att 
enskilda medarbetare inte subjektivt uttalar sig medialt inom politiska frågor iklädda sin yrkesroll. 
  
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  
 
Att          Samtliga anställda i Borås stad samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser  
               vikten av att som tjänsteman vara saklig och opartisk. 
 
 
  
 
 
För Sverigedemokraterna  
  
  
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
  
Kristian Silbvers (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

PF2: Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionens första att-sats bifalles och är nöjda med att den andra att-
satsen besvaras. Angående hjärtstartare i kommunala lokaler så inser vi att detta följer med en 
kostnad. I svaret uppskattas detta till 1,5-2,0 mnkr för samtliga kommunala lokaler. Vi menar att 
denna kostnad är försvarbar i relation till den effekt hjärtstartare kan ha för att minska dödligheten 
vid ett plötsligt hjärtstillestånd. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Att motionens första att-sats bifalles 
 

- Att motionens andra att-sats är besvarad 
 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

PF2: Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

 

Vänsterpartiet föreslår att motionens första att-sats bifalles och är nöjda med att den andra att-
satsen besvaras. Angående hjärtstartare i kommunala lokaler så inser vi att detta följer med en 
kostnad. I svaret uppskattas detta till 1,5-2,0 mnkr för samtliga kommunala lokaler. Vi menar att 
denna kostnad är försvarbar i relation till den effekt hjärtstartare kan ha för att minska dödligheten 
vid ett plötsligt hjärtstillestånd. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Att motionens första att-sats bifalles 
 

- Att motionens andra att-sats är besvarad 
 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Motion: En 
hjärtefråga 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov.      

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande.       

Sammanfattning 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 
lämnat in förslaget  

- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 
verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare.  

- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 
lungräddning.   

Motionen besvaras genom att nämnderna ges uppdrag att inventera behovet 
och installera hjärtstartare efter behov.  
Motionen besvaras genom att samtliga anställda årligen går igenom Borås Stads 
rutin för Första hjälpen och krisstöd och att arbetsplatserna i anslutning till det gör 
en bedömning av kunskapsläget kring hjärt- och lungräddning i arbetsgruppen. 
Det finns alltid möjlighet att gå internutbildning i hjärt- och lungräddning. 
Utbildningarna ges dels löpande under året men det finns också möjligheter för 
arbetsplatser att utöver dessa tillfällen boka en utbildning efter eget önskemål. 
Information om utbildningarna finns på intranätet under 
kompetensutveckling/utbildningar.    

Ärendet i sin helhet 
Stefan Lindborg har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 lämnat 
in förslaget att…  

- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 
verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare.  

Nr 76
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Motion:  
En hjärtefråga

2022-04-11 Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 
lungräddning.             

 

Bakgrund – En tidigare motion 

2013 hanterades motionen Hjärtsäkra Borås (diarienr: 2013-00355). 
Kommunfullmäktige gav då uppdrag till samtliga nämnder att inventera och 
installera hjärtstartare efter förvaltningen och dess verksamheters behov. När 
motionen ”En hjärtefråga” nu aktualiserar frågan igen visade det sig att den 
tidigare motionen inte har expedierats till nämnderna så uppmaningen nådde 
inte ut i organisationen. Flera förvaltningar har ändå agerat och införskaffat 
utrustning efter behov så det finns viss täckning runt om i kommunens 
verksamheter och på kommunens anläggningar. Bland annat har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen sett över behovet på fritidsanläggningarna och installerat 
hjärtstartare efter behov.  
 
När en hjärtstartare är installerad kan den ansvarige välja att registrera 
densamma i ett nationellt hjärtstartregister. I registret noteras tillgänglighet 
avseende plats och tid. I registret framgår att Borås stadskärna har 90 
registrerade hjärtstartare. Tillsammans med ytterområdena finns det totalt 230 
hjärtstartare i närområdet som är mer eller mindre tillgängliga vid en 
nödsituation.  
 
Ekonomi och organisation 
En hjärtstartare kräver som motionären beskriver inte bara installering utan 
också löpande tillsyn och underhåll. Kommunen har den 2021-12-31 
verksamhet i totalt 460 objekt varav 259 ägs av Borås Stad. Införskaffande, 
installering och underhåll av hjärtstartare i samtliga objekt kräver en 
organisering och budgeterade medel.  
 
Stadsledningskansliets avtal för den hjärtstartare som finns på vån 3 i stadshuset 
är på fem år och kostar 3 500 kr/år. I kostnaden ingår inköp, installering, 
tillsyn, underhåll och utbildning till personal vid behov. Ska samtliga objekt där 
kommunen bedriver verksamhet utrustas med hjärtstartare handlar det om en 
uppskattad kostnad på 1,5 – 2 miljoner kronor per år.  
 
Kommunstyrelsen anser att det inte skapas en central organisation eller avsättas 
särskilda medel i budget för inköp och underhåll utan att varje nämnd bör se 
över sitt behov och installerar hjärtstartare därefter.  
 
Utbildning Hjärt- och lungräddning 
Motionären har också lämnat in förslag på att samtliga av stadens anställda 
årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och lungräddning. Detta hanteras idag 
som en aktivitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det årshjul som 
samtliga arbetsplatser arbetar efter. Aktiviteten Första hjälpen och krisstöd belyser 
vikten av att alla på arbetsplatsen ska veta vad som gäller om olyckan är framme 
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- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 
lungräddning.             

 

Bakgrund – En tidigare motion 

2013 hanterades motionen Hjärtsäkra Borås (diarienr: 2013-00355). 
Kommunfullmäktige gav då uppdrag till samtliga nämnder att inventera och 
installera hjärtstartare efter förvaltningen och dess verksamheters behov. När 
motionen ”En hjärtefråga” nu aktualiserar frågan igen visade det sig att den 
tidigare motionen inte har expedierats till nämnderna så uppmaningen nådde 
inte ut i organisationen. Flera förvaltningar har ändå agerat och införskaffat 
utrustning efter behov så det finns viss täckning runt om i kommunens 
verksamheter och på kommunens anläggningar. Bland annat har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen sett över behovet på fritidsanläggningarna och installerat 
hjärtstartare efter behov.  
 
När en hjärtstartare är installerad kan den ansvarige välja att registrera 
densamma i ett nationellt hjärtstartregister. I registret noteras tillgänglighet 
avseende plats och tid. I registret framgår att Borås stadskärna har 90 
registrerade hjärtstartare. Tillsammans med ytterområdena finns det totalt 230 
hjärtstartare i närområdet som är mer eller mindre tillgängliga vid en 
nödsituation.  
 
Ekonomi och organisation 
En hjärtstartare kräver som motionären beskriver inte bara installering utan 
också löpande tillsyn och underhåll. Kommunen har den 2021-12-31 
verksamhet i totalt 460 objekt varav 259 ägs av Borås Stad. Införskaffande, 
installering och underhåll av hjärtstartare i samtliga objekt kräver en 
organisering och budgeterade medel.  
 
Stadsledningskansliets avtal för den hjärtstartare som finns på vån 3 i stadshuset 
är på fem år och kostar 3 500 kr/år. I kostnaden ingår inköp, installering, 
tillsyn, underhåll och utbildning till personal vid behov. Ska samtliga objekt där 
kommunen bedriver verksamhet utrustas med hjärtstartare handlar det om en 
uppskattad kostnad på 1,5 – 2 miljoner kronor per år.  
 
Kommunstyrelsen anser att det inte skapas en central organisation eller avsättas 
särskilda medel i budget för inköp och underhåll utan att varje nämnd bör se 
över sitt behov och installerar hjärtstartare därefter.  
 
Utbildning Hjärt- och lungräddning 
Motionären har också lämnat in förslag på att samtliga av stadens anställda 
årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och lungräddning. Detta hanteras idag 
som en aktivitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det årshjul som 
samtliga arbetsplatser arbetar efter. Aktiviteten Första hjälpen och krisstöd belyser 
vikten av att alla på arbetsplatsen ska veta vad som gäller om olyckan är framme 
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och att det finns kunskap om hjärt- och lungräddning (HLR) i arbetsgruppen. 
Om arbetsplatsen har behov av utbildning finns det alltid möjlighet att gå 
internutbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningarna ges dels löpande 
under året men det finns också möjligheter för arbetsplatser att utöver dessa 
tillfällen boka en utbildning efter eget önskemål. Information om 
utbildningarna finns på intranätet under kompetensutveckling/utbildningar. 
Här erbjuds instruktionsutbildningar, repetitionskurser samt utbildning i HLR 
för barn.  

Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsens bedömning är att nämnderna ges uppdrag att inventera 
behovet och installera hjärtstartare efter behov. Samt att varje arbetsplats 
fortsatt agerar efter Borås Stads rutin för Första hjälpen och krisstöd och att 
arbetsplatserna i anslutning till det gör en bedömning av kunskapsläget kring 
hjärt- och lungräddning i arbetsgruppen. Om arbetsgruppen har behov av 
utbildning ska de interna möjligheterna användas.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen av Stefan Lindborg (V) Motion: En hjärtefråga 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Motion till Kommunfullmäktige: 

En hjärtefråga 

Det var den 12 juli som den danska fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade i EM-matchen 
mellan Danmark och Finland. TV-tittare över hela världen kunde ta del av hur plötsligt och oväntat 
ett hjärta kan sluta slå och hur snabbt det behövs insatser för att rädda den berörda personens liv. 
Efteråt fick de danska lagkamraternas resoluta agerande stor positiv uppmärksamhet. Om 
livräddande insatser inte hade inletts redan på planen är det inte säkert att historien hade slutat 
lyckligt. 

Det är inte bara i samband med idrottsevenemang som det otänkbara kan hända snabbt. Det kan 
också ske på en kommunal arbetsplats, i en skola eller på en badplats. Även där är det av stor 
betydelse att det finns hjälpmedel tillgängliga och att det finns personer som kan hjärt- och 
lungräddning. Det finns uppgifter om att 50-75 procent kan räddas vid ett hjärtstopp om en hjärt- 
och lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter. 

I samtliga kommunala lokaler och i områden där det finns kommunal verksamhet utomhus bör det 
finnas en hjärtstartare tillgänglig. Dessa behöver vara tydligt utmärkta och regelbundet inventeras 
och funktionstestas. 

Vidare anser Vänsterpartiet att alla stadens anställda bör erbjudas utbildning i hjärt- och 
lungräddning en gång om året. Denna kunskap är precis som den mesta annan kunskap en färskvara 
och något som behöver repeteras regelbundet. 

 

Vänsterpartiet föreslår därför 

- Att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal verksamhet utomhus 
utrustas med hjärtstartare. 
 

- Att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och lungräddning. 

 

Borås, 2021-09-21 

Stefan Lindborg (V) 
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