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Kommunfullmäktige

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner 
kronor.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.    

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 
i enlighet med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget inte har 
möjlighet att teckna avtal med godkänd TIS behöver Kommunfullmäktige fatta 
ett nytt beslut avseende projektet med en utökad investeringskostnad på 149,4 
miljoner kronor.  

Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 
insamling av förpackningar och tidningar. Projektet är angeläget dels för att den 
nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov 
och dels att avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer 
miljöfokuserad med bättre service till sina kunder.  

Nr 112
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med
bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar

2020-11-23 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 149,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. Den förändrade investeringskostnaden 
motsvarande 5 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut i 
Kommunfullmäktige förklaras av kostnader som är föranledda förskjutning av 
projektet med anledning av ändrade förutsättningar. Det nya 
insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 
insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av det nya systemet med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och 
bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad 
av materialen, framför allt papper och plast. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse. 
Påsarna skiljs sedan åt i optiskt sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterialet samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 
bättre service till sina kunder. 

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar samt Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Dessa förordningar innebär ett större 
krav och ansvar på producenterna, bland annat att de ska ta det fulla 
ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom 
tillståndspliktiga insamlingssystem. Planen var att den nya förordningen om 
producentansvar för förpackningar och returpapper skulle träda i kraft vid 
årsskiftet 2020/2021. Naturvårdsverket har i maj 2020 avslagit de båda 
ansökningar som har inkommit för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem 
(TIS). Därmed har Borås Energi och Miljö AB i dagsläget inte någon part att 
teckna avtal med.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 
i enlighet med förordningens intentioner. Eftersom bolaget inte har någon 
möjlighet att i dagsläget teckna avtal behöver Kommunfullmäktige fatta beslut i 
ärendet på nytt.  
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Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att 
producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska 
slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den 
1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska säkerställa att returpapper 
som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunerna blir 
ansvariga för: 

 Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt 
ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022. 

 Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till 
exempel tidningar från ett kontor. 

 Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på 
marknaden). 

När de nya kraven börjar gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för 
finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att 
taxeutvecklingen kan komma att påverkas. Bolagets beräkningar visar att om 
ersättning uteblir för producentansvaret och kostnaden för projektet därmed 
helt får finansieras via taxa, påverkas taxan med 268 kronor/år under en 
femårsperiod. 

Regeringen beslutade i september 2020 om en nyordning från den 1 januari 
2023 som omfattar två delar; kravet på insamling av förpackningsavfall från 
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för 
förpackningsavfall från hushåll. Beslutet innebär att FTI kan fortsätta samla in 
förpackningsavfall vid återvinningsstationer och kommuner kan fortsätta samla 
in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från 
producenterna, fram till och med 2022. Kommunens insamling av 
förpackningar kan avgiftsfinansieras.   

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och med anledning av att nuvarande 
optiska sorteringsanläggning står inför stora investeringsbehov. 
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget fortsatt aktivt arbetar med möjlig 
finansiering till projektet. Kommunstyrelsen ser att en ökning av taxan till följd 
av insamlingssystemet, motsvarande 268 kronor fram till år 2025, vägs upp av 
högre service, bättre tillgänglighet för kunderna samt lägre miljöpåverkan i form 
av bostadsnära insamling. Projektet ligger i linje med ägardirektivet. 
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 
bedömning.  

   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3517

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att 
producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska 
slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den 
1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska säkerställa att returpapper 
som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunerna blir 
ansvariga för: 

 Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt 
ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022. 

 Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till 
exempel tidningar från ett kontor. 

 Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på 
marknaden). 

När de nya kraven börjar gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för 
finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att 
taxeutvecklingen kan komma att påverkas. Bolagets beräkningar visar att om 
ersättning uteblir för producentansvaret och kostnaden för projektet därmed 
helt får finansieras via taxa, påverkas taxan med 268 kronor/år under en 
femårsperiod. 

Regeringen beslutade i september 2020 om en nyordning från den 1 januari 
2023 som omfattar två delar; kravet på insamling av förpackningsavfall från 
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för 
förpackningsavfall från hushåll. Beslutet innebär att FTI kan fortsätta samla in 
förpackningsavfall vid återvinningsstationer och kommuner kan fortsätta samla 
in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från 
producenterna, fram till och med 2022. Kommunens insamling av 
förpackningar kan avgiftsfinansieras.   

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och med anledning av att nuvarande 
optiska sorteringsanläggning står inför stora investeringsbehov. 
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget fortsatt aktivt arbetar med möjlig 
finansiering till projektet. Kommunstyrelsen ser att en ökning av taxan till följd 
av insamlingssystemet, motsvarande 268 kronor fram till år 2025, vägs upp av 
högre service, bättre tillgänglighet för kunderna samt lägre miljöpåverkan i form 
av bostadsnära insamling. Projektet ligger i linje med ägardirektivet. 
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 
bedömning.  

   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
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4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, anders.glemfelt@borasem.se samt 
linda.wilhelmsson@borasem.se 
 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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E4 Protokollsanteckning från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-20 
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar 
 
Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att godkänna Borås Energi och Miljö AB::s 
förfrågan om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Vi ser detta som ett viktigt steg i att modernisera 
avfallshanteringen i Borås och anser att det är något som underlättar för kommuninvånarna att 
göra miljövänliga val. Samtidigt vill vi markera vårt missnöje med hur bolaget har hanterat 
den här frågan. Det har tidigare framkommit att bolaget har inlett investeringar för detta nya 
system innan fullmäktige har fattat sitt beslut. För Vänsterpartiet är det viktigt att de formella 
beslutsgångarna hålls och att bolaget uppfyller sin del av ägardirektivet. 

 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att godkänna Borås Energi och Miljö AB::s 
förfrågan om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Vi ser detta som ett viktigt steg i att modernisera 
avfallshanteringen i Borås och anser att det är något som underlättar för kommuninvånarna att 
göra miljövänliga val. Samtidigt vill vi markera vårt missnöje med hur bolaget har hanterat 
den här frågan. Det har tidigare framkommit att bolaget har inlett investeringar för detta nya 
system innan fullmäktige har fattat sitt beslut. För Vänsterpartiet är det viktigt att de formella 
beslutsgångarna hålls och att bolaget uppfyller sin del av ägardirektivet. 

 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Energi och Miljö AB hemställan om ett nytt insamlingssystem för 
hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en 
investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor avslås. Tidigare beslut, med tillägg 
att ett avtal tecknas med en så kallad TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem), 
kvarstår.           

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 
i enlighet med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget saknar en 
godkänd TIS motpart förväntas bolaget att aktivt medverka med aktuella parter 
för att få ett avtal till stånd under kommande år.  

Bolaget har framfört att större investeringsbehov föreligger av befintlig optisk 
sorteringsanläggning, men har samtidigt inte presenterat volymerna av nödgade 
investeringar. Kommunstyrelsen saknar därmed insyn i bolagets finansiella 
resonemang och ställningstagande kring vilka avväganden som gjorts.  

Kommunstyrelsen delar i grunden förslagets intentioner, men fastslår samtidigt 
att Borås Energi och Miljö AB inte redogjort för vilka affärsmässiga grunder 
som bolagets hemställan bygger på. Borås Energi och Miljö AB är ett 
kommunalt bolag som bedriver en intäktsfinansierad näringsverksamhet. 
Förslaget om flerfackssystem innebär att bolaget hemställer om att frivilligt 
inträda ett icke lagreglerat område på en marknad som är utsatt för konkurrens, 
vilket enligt gällande ägardirektiv och lagintentioner ska bedrivas på 
affärsmässig grund samt där verksamheten ska redovisas särskilt och skilt från 
annan verksamhet. Bolaget har inte presenterat eller beskrivit sina affärsmässiga 
grunder eller redogjort för hur bolaget avser att uppfylla gällande ägardirekt och 
lagstiftning. Detta trots flertalet påpekanden i samband med planerings- och 
uppföljningssamtal. 
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Vidare råder det en osäkerhet kring om ansvaret returpapper kommer att 
tillfalla det kommunala avfallskollektivet att hantera, då både Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt intresseorganisationen Avfall Sverige AB 
framfört en begäran till Regeringen om att förordningen bör ses över – till följd 
av osäkra kostnadsanalyser för de kommunala avfallskollektiven. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 149,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. Den förändrade investeringskostnaden 
motsvarande 5 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut i 
Kommunfullmäktige förklaras av kostnader som är föranledda förskjutning av 
projektet med anledning av ändrade förutsättningar. Kommunstyrelsen noterar 
att de presenterade merkostnadernas karaktär inte har blivit redogjorda. Det nya 
insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 
insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av det nya systemet med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och 
bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad 
av materialen, framför allt papper och plast. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse. 
Påsarna skiljs sedan åt i optiskt sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterialet samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Bolaget har framfört att större 
investeringsbehov föreligger av befintlig optisk sorteringsanläggning, men har 
samtidigt inte presenterat volymerna av nödgade investeringar. 
Kommunstyrelsen saknar därmed insyn i bolagets finansiella resonemang och 
ställningstagande kring vilka avväganden som gjorts.  

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar samt Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Dessa förordningar innebär ett större 
krav och ansvar på producenterna, bland annat att de ska ta det fulla 
ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom 
tillståndspliktiga insamlingssystem. Borås Energi och Miljö AB vill och har trots 
detta ingått stora kostnadsförbindelser som åläggs avfallskollektivet i Borås. 
Planen var att den nya förordningen om producentansvar för förpackningar 
och returpapper skulle träda i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Naturvårdsverket 
har i maj 2020 avslagit de båda ansökningar som har inkommit för att bli 
tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Därmed har Borås Energi och Miljö 
AB i dagsläget inte någon part att teckna avtal med.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
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insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 
i enlighet med förordningens intentioner. Eftersom bolaget inte har någon 
möjlighet att i dagsläget teckna avtal är det av särskild vikt att Borås Energi och 
Miljö AB redogör för vilka nödgade investeringar som krävs för att underhålla 
befintlig optisk avfallsanläggning till dess avtal finns på plats alternativt till dess 
Förordning 2018:1462 om producentansvar för förpackningar träder i kraft. 

Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att 
producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska 
slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den 
1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska säkerställa att returpapper 
som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunerna blir 
ansvariga för: 

 Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt 
ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022. 

 Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till 
exempel tidningar från ett kontor. 

 Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på 
marknaden). 

När de nya kraven börjar gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för 
finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att 
taxeutvecklingen kan komma att påverkas. Bolagets beräkningar visar att om 
ersättning uteblir för producentansvaret och kostnaden för projektet därmed 
helt får finansieras via taxa, påverkas taxan med 268 kronor/år under en 
femårsperiod. Utöver de kostnader som direkt påverkar taxeuttag finns även en 
övervältringskostnad från Borås Energi och Miljö AB till avfallskollektivet, 
bland annat genom att bolaget ej längre kommer att tillgodose avfallspåsar. 
Denna kostnad och inköp av avfallspåsar hänskjuts hushållen. 

Vidare råder det en osäkerhet kring om ansvaret returpapper kommer att 
tillfalla det kommunala avfallskollektivet att hantera, då både Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt intresseorganisationen Avfall Sverige AB 
framfört en gemensam begäran till Regeringen om att förordningen bör ses 
över – till följd av osäkra kostnadsanalyser för de kommunala avfallskollektiven. 

Regeringen beslutade i september 2020 om en nyordning från den 1 januari 
2023 som omfattar två delar; kravet på insamling av förpackningsavfall från 
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för 
förpackningsavfall från hushåll. Beslutet innebär att FTI kan fortsätta samla in 
förpackningsavfall vid återvinningsstationer och kommuner kan fortsätta samla 
in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från 
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Vidare råder det en osäkerhet kring om ansvaret returpapper kommer att 
tillfalla det kommunala avfallskollektivet att hantera, då både Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt intresseorganisationen Avfall Sverige AB 
framfört en begäran till Regeringen om att förordningen bör ses över – till följd 
av osäkra kostnadsanalyser för de kommunala avfallskollektiven. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 149,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. Den förändrade investeringskostnaden 
motsvarande 5 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut i 
Kommunfullmäktige förklaras av kostnader som är föranledda förskjutning av 
projektet med anledning av ändrade förutsättningar. Kommunstyrelsen noterar 
att de presenterade merkostnadernas karaktär inte har blivit redogjorda. Det nya 
insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 
insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av det nya systemet med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och 
bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad 
av materialen, framför allt papper och plast. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse. 
Påsarna skiljs sedan åt i optiskt sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterialet samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Bolaget har framfört att större 
investeringsbehov föreligger av befintlig optisk sorteringsanläggning, men har 
samtidigt inte presenterat volymerna av nödgade investeringar. 
Kommunstyrelsen saknar därmed insyn i bolagets finansiella resonemang och 
ställningstagande kring vilka avväganden som gjorts.  

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar samt Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Dessa förordningar innebär ett större 
krav och ansvar på producenterna, bland annat att de ska ta det fulla 
ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom 
tillståndspliktiga insamlingssystem. Borås Energi och Miljö AB vill och har trots 
detta ingått stora kostnadsförbindelser som åläggs avfallskollektivet i Borås. 
Planen var att den nya förordningen om producentansvar för förpackningar 
och returpapper skulle träda i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Naturvårdsverket 
har i maj 2020 avslagit de båda ansökningar som har inkommit för att bli 
tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). Därmed har Borås Energi och Miljö 
AB i dagsläget inte någon part att teckna avtal med.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
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insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna 
i enlighet med förordningens intentioner. Eftersom bolaget inte har någon 
möjlighet att i dagsläget teckna avtal är det av särskild vikt att Borås Energi och 
Miljö AB redogör för vilka nödgade investeringar som krävs för att underhålla 
befintlig optisk avfallsanläggning till dess avtal finns på plats alternativt till dess 
Förordning 2018:1462 om producentansvar för förpackningar träder i kraft. 

Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att 
producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska 
slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den 
1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för 
att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska säkerställa att returpapper 
som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunerna blir 
ansvariga för: 

 Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt 
ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022. 

 Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till 
exempel tidningar från ett kontor. 

 Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på 
marknaden). 

När de nya kraven börjar gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för 
finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att 
taxeutvecklingen kan komma att påverkas. Bolagets beräkningar visar att om 
ersättning uteblir för producentansvaret och kostnaden för projektet därmed 
helt får finansieras via taxa, påverkas taxan med 268 kronor/år under en 
femårsperiod. Utöver de kostnader som direkt påverkar taxeuttag finns även en 
övervältringskostnad från Borås Energi och Miljö AB till avfallskollektivet, 
bland annat genom att bolaget ej längre kommer att tillgodose avfallspåsar. 
Denna kostnad och inköp av avfallspåsar hänskjuts hushållen. 

Vidare råder det en osäkerhet kring om ansvaret returpapper kommer att 
tillfalla det kommunala avfallskollektivet att hantera, då både Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt intresseorganisationen Avfall Sverige AB 
framfört en gemensam begäran till Regeringen om att förordningen bör ses 
över – till följd av osäkra kostnadsanalyser för de kommunala avfallskollektiven. 

Regeringen beslutade i september 2020 om en nyordning från den 1 januari 
2023 som omfattar två delar; kravet på insamling av förpackningsavfall från 
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för 
förpackningsavfall från hushåll. Beslutet innebär att FTI kan fortsätta samla in 
förpackningsavfall vid återvinningsstationer och kommuner kan fortsätta samla 
in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från 
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producenterna, fram till och med 2022. Kommunens insamling av 
förpackningar kan avgiftsfinansieras.   

Kommunstyrelsen delar i grunden förslagets intentioner, men fastslår samtidigt 
att Borås Energi och Miljö AB inte redogjort för vilka affärsmässiga grunder 
som bolagets hemställan bygger på. Borås Energi och Miljö AB är ett 
kommunalt bolag som bedriver en intäktsfinansierad näringsverksamhet. 
Förslaget om flerfackssystem innebär att bolaget hemställer om att frivilligt 
inträda ett icke lagreglerat område på en marknad som är utsatt för konkurrens, 
vilket enligt gällande ägardirektiv och lagintentioner ska bedrivas på 
affärsmässig grund samt där verksamheten ska redovisas särskilt och skilt från 
annan verksamhet. Bolaget har inte presenterat eller beskrivit sina affärsmässiga 
grunder eller redogjort för hur bolaget avser att uppfylla gällande ägardirekt och 
lagstiftning. 

Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget fortsatt aktivt arbetar med möjlig 
finansiering till projektet. Kommunstyrelsen ser att en ökning av taxan till följd 
av insamlingssystemet, motsvarande 268 kronor fram till år 2025 samt 
tillhörande övervältringskostnader till hushållen, inte vägs upp i dagsläget. 
Avfallskollektivet finansierar redan idag de kostnader som hänförs hantering av 
förpackningar genom särskilda avgifter vid köp av bland annat livsmedel. 
Kommunstyrelsen anser det vara direkt orimligt att påtvinga en dubbelavgift för 
avfallskollektivet för en tjänst som redan tillgodoses idag av FTI.    

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, anders.glemfelt@borasem.se samt 
linda.wilhelmsson@borasem.se 
 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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  Till Styrelsen 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG Nya förutsättningar för införande av Nytt 
insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar 
och tidningar  

STYRELSEMÖTE  29 oktober 2020 

 

Bakgrund  

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.  

Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 
och ofärgade glasförpackningar samt tidningar och returpapper.  

Vid styrelsemötet den 28 november 2019 togs följande beslut: 

att    rekommendera kommunstyrelsen att utöka investeringsplanen 
 för bolaget med 144 400 tkr i syfte att genomföra projekt ”Nytt 
 insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling 
 av förpackningar och tidningar” 

att vid avfallsinsamlingen hos hushållen införa ytterligare 
 utsorteringsfraktioner för att reducera miljöpåverkan och minska 
 resursanvändningen i enlighet med Avfallsplanens intention. 

att under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner förslaget, 
 ge VD i uppdrag att genomföra projektet ”Nytt insamlingssystem 
 för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar 
 och tidningar” till en maximal kostnad av 144 400 tkr. 
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Kommunfullmäktige beslöt den 19 mars 2020 att godkänna Borås Energi och 
Miljös hemställan om investering i ett nytt insamlingssystem 

Utdrag kommunfullmäktigs protokoll  

 

Den 11 augusti 2020 fick bolaget för kännedom att kommunfullmäktige vid 
kommande sammanträde, den 27 augusti 2020, att fatta beslut om en 
justering pro forma att den aktuella paragrafen § 34, rörande Nytt 
insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Beslutet tagit den 19 mars 2020 kommer då att 
kompletteras med det beslutade och godkända tilläggsyrkandet 

 ”Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att ett avtal tecknats med 
en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och 
Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner” 

Nuläge  
Vid årsskiftet 2020–2021 var planen att den nya förordningen om 
producentansvar för förpackningar och returpapper skulle träda i kraft. Där 
krävs att 60 procent av bostadsfastigheterna ska erbjudas bostadsnära 
insamling senast den 1 januari 2021 och 100 procent ska omfattas 2025. 
Ingen av de båda inlämnade ansökningarna uppfyller det kravet var för sig 
eller tillsammans.  

Naturvårdsverket avslår de båda ansökningarna i maj 2020 som inkommit för 
att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackningar och 
tidningar. Med detta i beaktande så uppfyller inte bolaget 
kommunfullmäktiges beslut 
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23 april 2020 fattar regeringen ett inriktningsbeslut, att producentansvaret för 
returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska slippa finansiera 
tidningsinsamlingen 

Enligt regeringens inriktningsbeslut ska kommunerna från den 1 januari 2022 
tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in 
utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det returpapper som samlas 
in hanteras så att materialåtervinning främjas. Minst 90 viktprocent av det 
returpapper som produceras ska materialåtervinnas. 

Kommunerna blir ansvariga för:  

• returpapper som utgör kommunalt avfall, dvs fullt operativt 
 ansvar och kostnadsansvar (förslag 1 januari 2022) 

• returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, 

  tex tidningarna från ett kontor 

• Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på 
 marknaden) 

När de nya kraven istället börjar gälla för returpapper är i nuläget inte 
fastslaget men kan komma att påverka finansieringen och taxeutvecklingen. 
Vad kommer då insamlingen av returpapper att kosta hushållen? Följande 
skrivs i Miljödepartementets promemoria (1 juli 2020), ”Bedömningen är att 
det oavsett kommer handla om belopp som för de löpande kostnaderna i 
genomsnitt understiger 100 kronor per hushåll och år (medelvärdet 450 
miljoner kronor per år dividerat med 4,7 miljoner hushåll). Om kommunen 
väljer att investera i egen infrastruktur kan hushållen behöva betala 
ytterligare cirka 100 kronor per år.” 

Avfall Sverige kommenterar Miljödepartementets promemoria enligt följande: 
”I snitt bedömer regeringen att höjningen blir cirka 100 kronor per hushåll 
och år för själva insamlingen. Sedan tillkommer de investeringskostnader som 
kommunerna behöver göra för att bygga upp en infrastruktur för insamling 
och återvinning, vilket kan röra sig om ansenliga belopp.”  

Vidare uttalar sig Avfall Sverige:  

”Regeringen har sagt 100 kronor per hushåll/år, men vi anser att det är i 
underkant och att minst 300 kronor per hushåll/år är mer rimligt (detta är 
även vad kommunerna säger).” 

Regeringen har också meddelat i slutet av juni 2020 att man kommer att 
senarelägga tidpunkten för införandet av de nya reglerna för förpackningar. I 
ett pressmeddelande skriver man:  

Det är angeläget att få insamlingssystem på plats som fungerar bra i längden 
för alla användare. Därför kommer regeringen också att se över 
bestämmelserna om system för insamling av matavfall och tillståndspliktiga 
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insamlingssystem för förpackningsavfall och avser att fatta beslut om att 
senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018.” 

 

24 september 2020 beslutade regeringen om nytt datum för krav på separat 
insamling av matavfall från 2024, motsvarande besked gäller angående 
förpackningar. 

Det som nu beslutats innebär en nyordning från den 1 januari 2023 och 
omfattar två delar: kravet på insamling av förpackningsavfall från 
bostadsfastighet (Förordning om ändring i förordningen (2018:1462 om 
producentansvar för förpackningar) och kravet på tillstånd för att driva ett 
insamlingssystem för förpackningsavfall från hushåll.  

Beslutet innebär att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kan fortsätta 
att samla in förpackningsavfall vid återvinningsstationer, och kommuner kan 
fortsätta samla in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan 
uppdrag från producenterna, åtminstone till och med 2022. Kommunens 
insamling av förpackningar kan fortsätta att avgiftsfinansieras – utöver 
eventuella intäkter från insamlat förpackningsavfall. Men samtidigt innebär 
det framskjutna ikraftträdandet av kraven på bostadsnära insamling att de 
60-talet kommuner, som idag har egna fastighetsnära insamlingssystem, inte 
kommer att få den ersättning från producenterna från årsskiftet som de 
planerat för, innan förordningen senarelades.  

13.Bestämmelsen i 31 § 1 i den upphävda förordningen (2006:1273) om 
producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för uppgifter som avser 
kalenderåren fram till och med 2022. 

Dessa förändringar har ingen påverkan på returpappret, som enligt förslag 
ska övergå i kommunens ansvar 2022. 
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Ekonomi  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 

 

I ovanstående tabell redovisas överst planerad taxeutveckling beroende på 
allmänna kostnadsökningar i samhället inklusive ersättning från FTI. Under en 
femårsperiod innebär det ökande kostnader för hushållen i Borås 187 kr/år. 
Bolaget har inte kunnat teckna avtal med en TIS beroende på att godkännande 
processen stoppades av Naturvårdsverket. Dock har bolaget erhållit en skriftlig 
avsiktsförklaring med FTI. Avsiktsförklaringen finns bilagt.  

Därefter redovisas planerad taxeutveckling exklusive ersättning från FTI. Under 
en femårsperiod innebär det ökande kostnader för hushållen i Borås 455 kr/år.  

Nederst i tabellen redovisas vad skillnaden blir om ersättning uteblir. Kostnaden 
uppgår då till 268 kr/år och hushåll. Det kan ses som sämsta scenario om 
ersättning uteblir för producentansvaret och att kostnaden får finansieras via 
hushållstaxan.   

Om regeringens inriktningsbeslut, att kommunerna får ansvar för 
returpappersinsamling, innebär det en kostnad för hushållen på ca 200 kr/år. I 
ovanstående tabell som visar merkostnaden (268 kr/år) för hushållen för det nya 
insamlingssystemet ingår returpapperskostnaden. Merkostnaden blir då egentligen 
ca 68 kr/år för bostadsnära insamling.   

På grund av försening av projektet (för närvarande fyra månader), utökas 
investeringsbudgeten med 5 000 000 kr. Kostnadsökningen är i huvudsak hyra av 
lokal för montering av kärl, fordonskostnader (behålla gamla fordon) och 
personalkostnader.  
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

att omedelbart justera ärendet 

att          rekommendera kommunstyrelsen att genomföra projekt ”Nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar” för 149 400 tkr. Detta oberoende om 
framtida delfinansiering sker genom återvinningstaxan alternativt 
genom tillståndspliktigt system. 

att          under förutsättning att Kommunfullmäktiga godkänner förslaget, ge 
VD i uppdrag att genomföra projekt ”Nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar” till en maximal kostnad av 149 400 tkr. 

 

 

 

Borås Energi och Miljö AB 
 

Anders Glemfelt 
Tf VD 
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  Till Kommunfullmäktige 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar  

 

STYRELSEMÖTE 17 februari 2020 

 

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 
plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 
Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 
innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 
avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 
har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 
tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 
investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 
en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 
kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 
nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 
och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 
beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 
plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 
kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 
förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 
bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 
insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 
ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 
visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 
in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 
separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 
insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 
insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 
besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 
avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 
förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 
Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 
och ofärgade glasförpackningar till detta tillkommer returpapper (tidningar).  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 
hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 
bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nytt insamlingssystem 
med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 
kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 
80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med de nya kärlen. 
Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 
har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 
förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 
Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 
detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 
i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 
gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 
av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 
verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 
nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas under hösten/vinter 2020. 20 000 hushåll i Borås 
kommer då att förses med två nya fyrfackskärl med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 
obligatoriskt för alla villor, fritidshus och radhus inom Borås Stad.  Där varje 
hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 10 avfallssorter 
bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- papper- och 
metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas, samt batterier och ljuskällor 
i elboxen. De större flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som 
miljöhus och underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, 
detta för att nå det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära 
insamling av förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 
företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 
Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 
börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 
tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 
kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 
och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 
insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 
där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefattar alla villor i Borås 
både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 
till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 
införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen är för att 
sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 
alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall och ett 
kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. De 
kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för 
större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 
restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 
den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 
tvåkärl kommer det också inventeras vilka mindre flerfamiljshus och 
verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfackssystemet.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 
att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 
delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-
organisation med ansvarsområden och projektansvarig. En ny 
distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter, en plan 
för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta.  

Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och 
förberedelser av vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under 
detta år. Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i 
god tid innan de första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi 
har testat systemet i cirka ett år och många boråsare känner till eller vet 
någon som har systemet eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra 
sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den information vi har 
gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den.  

Infoträffar kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som 
har frågor och funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har 
lagt mycket vikt på information och kommunikation och möten med 
invånarna, alla säger att informationen och kommunikationen är A och O i 
projektet. Monteringen och utkörningen av alla kärlen kommer att ske 
successivt och ett område i taget, planen är att dela upp Borås i de distrikten 
som kommer att tas fram i den nya distriktomläggningen. Monteringen 
kommer att ske med egen personal och projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 
abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 
klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 
att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 
som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 
positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 
bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 
och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 
och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 
administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 
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Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 
papperspåse för matavfallet, samt sluta att dela ut den vita påsen för 
restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 
anskaffa.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 
det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 
vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 
plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 
att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 
förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 
kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 
biogödsel som spridds ut på åkrar. Vid årsskiftet till 2020 kommer också att 
kraven på synliga föroreningar i biogödsel bland annat plast att skärpas och vi 
kommer få svårt att följa det om vi inte fasar ut plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 
plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 
orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 
underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 
papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 
för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 
årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 
kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 
hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 
avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 
tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 
anser att det är svårt att skapa en rutin och ha kontroll. Flera kommuner som 
har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 
som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 
arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 
kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 
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Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 
Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 
in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 
liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 
alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 
idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 
på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 
plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 
kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 
framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 
med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 
systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  
Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 
också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 
vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 
det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 
plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 
plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 
framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 
konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 
dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 
papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 
även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 
åkrar.   
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 
inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 
investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 
montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 
finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 
investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 
insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 
kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 
beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

 Årskostnad för nytt insamlingssystem  

Årskostnaden för ett nytt insamlingssystem i Borås med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning 
av taxan för våra kunder. I och med regeringens nya förordningar om ökat 
producentansvar ska producenterna ta full kostnadstäckning för insamlingen 
av förpackningar och tidningar. Producenterna ska enligt förordningarna och 
Naturvårdsverkets riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, drift samt kärl 
och behållare för förpackningar och tidningar.  

 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för 
flerfacksystemet utan ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle 
kosta per år. I den andra kolumnen kan man se kostnaderna med den 
ersättningen som Borås Energi och Miljö har fått som förslag från 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 tkr, enligt 
Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas 
på avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte 
kommunen lägga på avfallstaxan 2021, därför har vi en differens på 492 tkr 
som vi inte får täckas av taxan. De flesta av Sveriges kommuner anser att FTI 
har lämnat för låg ersättning som inte täcker de kostnader de ska betala. 
Flera kommuner att skickat in skrivelser till Naturvårdsverket om detta och 
arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka 
den bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta 
skulle innebära att vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att 
täcka alla kostnader för ett nytt insamlingssystem.  

  

 

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive 

fordonskostnader, driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta avfallstaxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av 
organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamlingen av 
förpackningar och tidningar och det är denna ersättning vi har räknat på i 
detta besluts underlag. Men denna ersättning kommer inga kunder med 
dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som har ett 130 liter 
kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den 
nya taxan för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter 
kärl med en årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för 
att få en jämnare taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt 
som kommer ske de kommande åren. 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

 

att              under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ge VD i 
uppdrag att genomföra projekt Nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar 

att               översända ärendet till kommunfullmäktige för behandling 

 

Borås Energi och Miljö AB 
 

Ewa Bideberg 

Tf VD 

 

Bilagor  

 Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  
 Profu rapport 2019. PDF. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 
olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 
ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 
avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  
 
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 
där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 
insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 
alla villor och radhus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar för 
att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Med denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år.  
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 
ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 
”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 
gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3546

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

6 
 

 

 

 

1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper  
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 
2021 och 2025. 
 
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 
underlätta för hushåll att sortera. 
 
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  
 
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.  
 
Ett förslag på insamlingssystem har presenterats av Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI), som idag har den största delen av insamlingen i Sverige. 
Borås Energi och Miljö har under ett formellt samråd fått ta del av förslaget samt 
förslag på ersättning. FTI:s första förslag var att samla in plast-, papper- och 
metallförpackningar bostadsnära och kvartersnära insamling för glasförpackningar och 
tidningar. Detta förslag var flera kommuner emot. I början av februari 2020 beslutade 
FTI att ändra på sitt förslag och även ta med glasförpackningar bostadsnära men låta 
tidningar samlas in kvartersnära. Sista dagen att skicka in förslag på insamlingssystem 
till Naturvårdsverket är 31 mars. Beslut om vem eller vilka som blir tillståndspliktiga 
insamlingssystem tas under senhösten 2020.   
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 
lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 
förpackning och tidningar. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 
störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 
lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 
förpackning och tidningar. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 
störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 
insamlingskostnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 
 
 
 
 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 
insamlingskostnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 
 
 
 
 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  
 
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 
 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 
miljön.   
 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  
 
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 
 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 
miljön.   
 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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5. Test – Sortera mera hemma  
5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 
se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 
egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 
chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 
anledningen till varför vi valde just det.   
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5. Test – Sortera mera hemma  
5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 
se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 
egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 
chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 
anledningen till varför vi valde just det.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 
Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 
kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 
tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 

78%

22%

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
med tidigare med det nya systemet?    

Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 
tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 
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Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
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Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

19 
 

En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 
systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har 
ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen 
det vill säga inget matavfall eller förpackningar.  

 

 

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i 
vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att 
andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med 
svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–
46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det 
nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.  
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Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig förstår ej

Hur tycker ni att Elboxen fungerar?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig förstår ej

Hur tycker ni att Minimizern fungerar?

Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

21 
 

5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 
systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har 
ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen 
det vill säga inget matavfall eller förpackningar.  

 

 

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i 
vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att 
andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med 
svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–
46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det 
nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.  
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Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 
brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan 
testet (matavfall) 

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse 
under testet (matavfall)  
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 
brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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6. Införandet i Borås 
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och 
tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet 
flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika 
avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla 
fritidshus och radhus. Totalt 20 000 hushåll.  

Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av 
flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer 
avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha 
ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat 
som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. Detta görs 
beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska 
sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se 
vilka flerfamiljshus och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och 
tvärtom.  

Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten 
2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att 
leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns 
en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under året kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att göras 
med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar analyseras 
fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med ansvarsområden och 
ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter 
samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering av 
kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem Future och 
Mobile skall också göras under året. 

Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de 
första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett 
år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i 
tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den 
information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar 
kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och 
funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på 
information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att 
informationen och kommunikationen är A och O i projektet.  

Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget, 
planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya 
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 
projektanställda. 

Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är 
en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i 
Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika 
platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära 
återvinningsstationer.  Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.  

Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.  
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter.  
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 
mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 
beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 
det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 
restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 
tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 
och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 
matavfall. 
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter.  
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 
mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 
beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 
det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 
restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 
tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 
och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 
matavfall. 
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 
och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 
stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 
med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 
Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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2 400 000 
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5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
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Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Producenterna ska 
enligt förordningarna och Naturvårdsverket riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, 
drift samt kärl och behållare för förpackningar och tidningar.  

I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för flerfacksystemet utan 
ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle kosta per år. I den andra 
kolumnen kan man se kostnaderna med den ersättningen som Borås Energi och Miljö har 
fått som förslag från Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 
tkr, enligt Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas på 
avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte kommunen lägga på 
avfallstaxan 2021, därför har vi en differensen på 492 tkr som vi inte får täcka upp på 
taxan. Många kommuner anser att FTI har lämnat en för låg ersättning som inte täcker 
de kostnader de ska stå för. Flera kommuner att skickat in skrivelser till 
Naturvårdsverket om detta och arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka den 
bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta skulle innebära att 
vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att täcka alla kostnader för ett nytt 
insamlingssystem.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av 
FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive fordonskostnader, 

driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta taxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av organisationerna 
som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). FTI har 
presenterat en ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar och det är 
denna ersättning vi har räknat på i detta besluts underlag. Men denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för att få en jämnare 
taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt som kommer ske de 
kommande åren. 

 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 
vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31. 

            

Ärendet i sin helhet 
 Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar 
hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.            

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder i Borås Stad 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

Nr 113
Stöd till Borås näringsliv 2021
2020-11-23 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.           

Ärendet i sin helhet 
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 
Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.     

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder. 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.           

Ärendet i sin helhet 
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 
Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.     

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder. 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör

 

Nr 114
Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder
2020-11-23 Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 
 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.             

Ärendet i sin helhet 
Tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden alltid utarbetas, för att öka 
transparensen och stärka förutsättningarna för att objektiva fakta presenteras. 

Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 
Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.   

 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder. 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xx-xx-xxxx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller alla nämnder 
Dnr: 2020-00789 
Gäller till och med: 2024 
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Riktlinjer för beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder 
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning. 

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen. 

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd. 

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet. Ärendet handläggs och beslutsunderlag en 
tjänstemannaskrivelse tas fram till presidiet. Handläggare meddelar nämndsekreteraren när 
beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut 

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

 
 
 
 
 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information 
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron 
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Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xx-xx-xxxx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller alla nämnder 
Dnr: 2020-00789 
Gäller till och med: 2024 
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Riktlinjer för beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder 
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning. 

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen. 

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd. 

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet. Ärendet handläggs och beslutsunderlag en 
tjänstemannaskrivelse tas fram till presidiet. Handläggare meddelar nämndsekreteraren när 
beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut 

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

 
 
 
 
 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information 
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron 
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Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt 
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå 
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för 
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till 
nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas 
till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med 
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot 
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda 
4 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
5 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
6 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13 
7 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11 
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Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras 
årsvis. 

 
 

Grafisk bild av tider 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20 
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Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt 
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå 
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för 
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till 
nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas 
till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med 
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot 
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda 
4 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
5 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10 
6 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13 
7 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11 
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Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras 
årsvis. 

 
 

Grafisk bild av tider 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20 
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder
Dnr: 2020-00789
Gäller till och med: 2024

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

Borås Stad  |  Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder            3

Riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.  

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder
Dnr: 2020-00789
Gäller till och med: 2024

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

Borås Stad  |  Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder            3

Riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.  

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt 
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå 
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för 
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till 
nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas  
till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med 
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot 
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess7. 

3 Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
4 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
5 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
6 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
7 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11

Borås Stad  |  Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder            5

Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras 
årsvis.

Grafisk bild av tider

8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357036 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.   

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.                  

Sammanfattning 
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.             

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.   

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.                  

Sammanfattning 
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.             

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

Nr 115
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2020
2020-11-23 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.           
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2020 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 mars 2020   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sociala omsorgsförvaltningen, son.diarium@boras.se 
2. Vård- och äldreförvaltningen, van.diarium@boras.se 
3. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, ifon.diarium@boras.se 
4. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2020-10-12 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

KU1 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
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Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 mars 2020 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 755 M 

  X Daglig verksamhet 678 M 

  X Daglig verksamhet 515 M 

  X Daglig verksamhet 498 M 

  X Daglig verksamhet 532 K 

  X Daglig verksamhet 501 K 

  X Daglig verksamhet 952 M 

  X Daglig verksamhet 258 M 

  X Daglig verksamhet 309 K 

  X Daglig verksamhet 299 M 

  X Daglig verksamhet 468 M 

  X Daglig verksamhet 603 M 

  X Daglig verksamhet 187 K 

  X Daglig verksamhet 166 M 

  X Daglig verksamhet 185 M 

  X Daglig verksamhet 167 K 

  X Daglig verksamhet 120 K 

  X Daglig verksamhet 110 M 

  X Daglig verksamhet 92 K 

  X Daglig verksamhet 145 K 

  X Daglig verksamhet 155 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 159 M 

  X Daglig verksamhet 196 M 

  X Daglig verksamhet 103 M 

  X Ledsagning 700 
 

M 
 

  X Ledsagning 224 M 

  X Kontaktperson 468 M 

  X Kontaktperson 460 M 

  X Kontaktperson 547 K 

  X Kontaktperson 304 M 

  X Kontaktperson 201 K 

  X Kontaktperson 122 K 

  X Kontaktperson 143 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

2143 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1517 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1028 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1057 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

929 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

781 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

509 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

487 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

494 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

202 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

3113 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

123 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för barn 

477 M 

  X Korttidsvistelse 553 M 

  X Avlösarservice 279 K 

  X Avlösarservice 92 K 

  X Avlösarservice 111 M 

  X Avlösarservice 103 M 

  X Avlösarservice 224 M 

  X Korttidstillsyn 224 M 

  X Korttidstillsyn 425 M 

  X Korttidstillsyn 224 M 

  X Personlig assistans 400 K 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av första kvartalet 2020 rapporterades tjugofyra beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Sex av dessa beslut har dock verkställts under 
rapporteringsperioden. 
 

Elva av de ej verkställda besluten är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån 
sjukdom eller andra personliga skäl hos brukaren. Resterande beslut har ej kunnat 
verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att brukaren har tackat nej till 
föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i kontakt med. 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Det rapporterades tretton beslut om bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda. Ett av besluten har dock 
verkställts under rapporteringsperioden. 
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Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder 
enligt LSS inom Borås Stad.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Gällande beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar rapporterades 
ett som ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget ej har denna typ 
av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en bostad för barn 
och ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i avvaktan andra insatser ifrån 
sociala omsorgsförvaltningen.  
 
Korttidsvistelse enligt LSS 
Vid utgången av första kvartalet rapporterades ett beslut om korttidsvistelse som ej 
verkställt. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika behovsbild att 
insatsen endast delvis kan verkställas. 
 
Avlösarservice enligt LSS 
Det rapporterades fem beslut av avlösarservice enligt LSS som ej verkställda. Tre av 
besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. Svårigheten att verkställa 
besluten beror på matchningen mellan brukare och insats, eller att den enskilde 
önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 
 
Korttidstillsyn enligt LSS 
När det gäller beslut om korttidstillsyn enligt LSS rapporterades tre beslut som ej 
verkställda. Anledningen till detta är att bekräftelse på verkställighet inte gått att få 
ifrån utföraren, då utföraren ej gått att nå per telefon samt nyttjar annat 
verksamhetssystem, samt att anhörig inte gått att nå. 
 

Ledsagning enligt LSS 
Två beslut om ledsagning har rapporterats som ej verkställda. De enskilda har tackat 
nej till föreslagen ledsagare. 
 
Kontaktperson enligt LSS 
Gällande beslut om kontaktperson enligt LSS rapporterades sju beslut som ej 
verkställda. Två av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. 
 
Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och 
kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 
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Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander  
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen  

 X Kontaktfamilj 566 K 

  X Kontaktfamilj 186 K 

  X Kontaktfamilj 162 K 

  X Kontaktfamilj 132 M 

  X Kontaktfamilj 132 M 

  X Kontaktfamilj 104 M 

  X Kontaktfamilj 104 M 

  X Kontaktfamilj 104 M 

  X Kontaktfamilj 148 M 

  X Kontaktfamilj 111 K 

  X Kontaktfamilj 111 K 

  X Öppenvård 106 K 

  X Öppenvård 104 K 

  X Öppenvård 104 K 

  X Öppenvård 95 M 

  X Öppenvård 95 M 

  X Öppenvård 99 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

658 K 

  X Bostad med särskild 
service 

589 K 

  X Bostad med särskild 
service 

536 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 161 M 

  X Boendestöd 104 K 

  X Boendestöd 104 M 

Vård- och äldreförvaltningen  X Vård & omsorgsboende 1106      K 

  X Vård & omsorgsboende 781 K 

  X Vård & omsorgsboende 301 K 

  X Vård & omsorgsboende 293 K 

  X Vård & omsorgsboende 263 K 

  X Vård & omsorgsboende 208 K 

  X Vård & omsorgsboende 208 M 

  X Vård & omsorgsboende 202 K 

  X Vård & omsorgsboende 195 K 

  X Vård & omsorgsboende 165 K 

  X Vård & omsorgsboende 160 K 

  X Vård & omsorgsboende 153 M 

  X Vård & omsorgsboende 138 K 

  X Vård & omsorgsboende 134 K 

  X Vård & omsorgsboende 127 M 

  X Vård & omsorgsboende 127 K 

  X Vård & omsorgsboende 125 K 

  X Vård & omsorgsboende 116      M 

  X Vård & omsorgsboende 113 M 

  X Vård & omsorgsboende 112 M 

  X Vård & omsorgsboende 112 K 

  X Vård & omsorgsboende 110 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 161 M 

  X Boendestöd 104 K 

  X Boendestöd 104 M 

Vård- och äldreförvaltningen  X Vård & omsorgsboende 1106      K 

  X Vård & omsorgsboende 781 K 

  X Vård & omsorgsboende 301 K 

  X Vård & omsorgsboende 293 K 

  X Vård & omsorgsboende 263 K 

  X Vård & omsorgsboende 208 K 

  X Vård & omsorgsboende 208 M 

  X Vård & omsorgsboende 202 K 

  X Vård & omsorgsboende 195 K 

  X Vård & omsorgsboende 165 K 

  X Vård & omsorgsboende 160 K 

  X Vård & omsorgsboende 153 M 

  X Vård & omsorgsboende 138 K 

  X Vård & omsorgsboende 134 K 

  X Vård & omsorgsboende 127 M 

  X Vård & omsorgsboende 127 K 

  X Vård & omsorgsboende 125 K 

  X Vård & omsorgsboende 116      M 

  X Vård & omsorgsboende 113 M 

  X Vård & omsorgsboende 112 M 

  X Vård & omsorgsboende 112 K 

  X Vård & omsorgsboende 110 K 

3 (4) 
 

Analys 
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sjutton. 
Elva av dessa rör kontaktfamilj och sex stycken öppenvård. Åtta flickor och nio 
pojkar berörs. 
 
Matchningsproblematik, dvs. svårigheter med att hitta uppdragstagare som 
matchar barnens behov, gavs i tio fall som huvudorsak till att kontaktfamilj ej 
hade verkställts. 
 
Ett av fallen handlade om att uppdragstagaren till ett barn med särskilda behov 
sade upp sig i slutet av 2019. Sökande efter lämplig uppdragstagare pågår. 
 
Vårdnadshavaren till ett syskonpar hade ett förslag om kontaktfamilj som ej 
godkändes av familjehemsenheten. Nytt förslag i februari 2020 avböjdes av 
vårdnadshavaren pga. religiösa och kulturella skäl. Familjehemsenheten utreder 
nu en ny uppdragstagare. 
 
En tidigare familjehemsplacerad flicka har väntat i snart två år på en 
kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig 
kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt flickans vårdnadshavare har tackat nej 
vid flera tillfällen. En ny utredning pågår. 
 
I fyra fall, två olika syskonpar, har det dragit ut på tiden pga. 
matchningsproblem. I nuläget finns det tilltänkta kontaktfamiljer och 
förhoppningen är att insatserna ska kunna verkställas inom några veckor. I ett annat 
fall med tre syskon har man misslyckats med matchningen men arbetet 
pågår. 
 
Gällande öppenvård så handlar fördröjningen av verkställigheten mest om 
inställda möten. I ett fall, med två klienter, blev behandlaren sjuk och uppstartsmötet 
fick ställas in. På nästa erbjudna tid i mars meddelade klienten förhinder. I ett annat 
fall  där uppstart fått skjutas fram p.g.a. sjukdom i familjen är ett nytt möte inplanerat 
under april.   
 
På grund av sjukdom hos handläggare har uppstart försenats i ett ärende. Detta 
uppdrag kommer att startas upp inom kort. Även ett annat fall med två klienter där 
uppstartsmötet fick ställas in p.g.a. att behandlaren var sjuk, kommer att verkställas 
inom kort.  
 
Det är svårt att generalisera runt ökningen av ej verkställda beslut första 
kvartalet 2020. I flertalet av fallen är man nära en lösning. Några fall är mycket 
komplexa och man har gjort flera försök men även i dessa så arbetas det aktivt. 
Kvarstår dessa höga värden får vi göra en mer grundläggande analys av möjliga 
orsaker. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under första kvartalet 2020 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Ett av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. 
De andra två besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad 
med särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  
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Kontaktperson  
Ett beslut om kontaktperson har rapporterats som ej verkställt. Anledningen till detta 
är svårigheter i matchning mellan enskild brukare och kontaktperson. 
 
Boendestöd 
Gällande boendestöd har två beslut rapporterats som ej verkställda. Anledningen till 
detta är att de enskilda ej gått att nå för uppstart av insatsen trots flertalet 
kontaktförsök ifrån förvaltningen. 
 
Vård- och äldreförvaltningen 
Förvaltningen har tjugotvå beslut som inte verkställts inom tre månader, vilket är tio 
fler än föregående period. Av dessa gäller samtliga beslut insatsen vård- och 
omsorgsboende.  
 
Antalet ej verkställda beslut på vård- och omsorgsboende har ökat sedan föregående 
kvartal, det är dock viktigt att känna till att alla erbjudits en plats inom tre månader. 
Anledningen till att besluten inte har blivit verkställda handlar om att den enskilde 
tackar nej till erbjuden plats av olika anledningar: 
 
Brukare och/eller anhöriga har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under 
2019 och in på 2020 har det varit hög beläggning på boendena, viket gjort det svårare 
att vid första erbjudandet tillmötesgå de personer som endast hade ett specifikt 
önskemål. För de som angett flera boendealternativ har det varit enklare att 
tillmötesgå. Inom den första kategorin finns merparten av de ej verkställda besluten. 
Boendeplaneringen, som ansvarar för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga 
mönster i önskemålen. Vissa boenden/områden har högre efterfrågan medan andra 
har mycket liten/ingen alls.  
 
Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra 
insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende. Dessa står då kvar i kön 
och rapporteras som ej verkställt (kommunen har dock gjort vad som åligger dem då 
erbjudandet om plats skett inom tre månader). I ovan nämnda fall söker 
biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna och undersöker hur vårdbehovet ser 
ut och för även i förekommande fall dialogen om ett återtagande av ansökan.  
 
En tredje grupp har tillkommit sedan covid-19 började spridas i samhället under 
kvartal 1 och det är personer som tackar nej till erbjudande på grund av oro att bli 
smittade vid flytt till vård- och omsorgsboende. Det omvända finns också och det är 
brukare/anhöriga som tackar nej på grund av egen förkylning (orkar/kan inte titta på 
erbjuden plats alternativt vill avvakta med att flytta tills de är friska). 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Namnändring av Borås Djurpark AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB 
godkänns.       

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att 
ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom 
namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen. Detta kräver 
en ändring i bolagsordningen då Bolagsverket inte behandlar en ansökan om 
namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning med det 
föreslagna namnet. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-10-12 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-10-12 
3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 
4. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart 
5. Framställan om namnändring av Borås Djurpark AB från Borås Djurpark AB
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Djurpark AB, jeanette.lindstrom@borasdjurpark.se 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Namnändring av Borås Djurpark AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB 
godkänns.       

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att 
ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom 
namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen. Detta kräver 
en ändring i bolagsordningen då Bolagsverket inte behandlar en ansökan om 
namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning med det 
föreslagna namnet. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-10-12 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-10-12 
3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 
4. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart 
5. Framställan om namnändring av Borås Djurpark AB från Borås Djurpark AB
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Djurpark AB, jeanette.lindstrom@borasdjurpark.se 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

Nr 116
Namnändring av Borås Djurpark AB
2020-10-12 Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Från: Per-Eric Stjerna <pereric.stjerna@gmail.com> 
Skickat: den 9 september 2020 13:28 
Till: Borås Stad 
Kopia: Urban Svenkvist; Jeanette Lindström 
Ämne: Namnändring Borås Djurpark AB 
Bifogade filer: Protokoll 2020-08-26 underskrivet.pdf 
 
Till  
Borås Stadshus AB 
 
Ang namnändring Borås Djurpark AB 
 
På senaste styrelsemötet beslöts om en namnändring av bolaget till Borås Djurpark & Camping 
AB, se bifogat protokoll § 11. 
 
Vi önskar härmed att vårt beslut fastställs av ”rätt” instans; Borås Stadshus AB och/eller 
Kommunfullmäktige. 
 
 
 
Borås 2020-09-09 
 
Per-Eric Stjerna 
Ordf Borås Djurpark AB 
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Från: Per-Eric Stjerna <pereric.stjerna@gmail.com> 
Skickat: den 9 september 2020 13:28 
Till: Borås Stad 
Kopia: Urban Svenkvist; Jeanette Lindström 
Ämne: Namnändring Borås Djurpark AB 
Bifogade filer: Protokoll 2020-08-26 underskrivet.pdf 
 
Till  
Borås Stadshus AB 
 
Ang namnändring Borås Djurpark AB 
 
På senaste styrelsemötet beslöts om en namnändring av bolaget till Borås Djurpark & Camping 
AB, se bifogat protokoll § 11. 
 
Vi önskar härmed att vårt beslut fastställs av ”rätt” instans; Borås Stadshus AB och/eller 
Kommunfullmäktige. 
 
 
 
Borås 2020-09-09 
 
Per-Eric Stjerna 
Ordf Borås Djurpark AB 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:13 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

Bolagsordning för Borås Djurpark AB Borås Djur-
park & Camping AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2020-xx-xx 
 
Fastställd av stämma 2020-xx-xx 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark AB Borås Djurpark & Camping AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:14 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:15 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:13 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2020-xx-xx 
 
Fastställd av stämma 2020-xx-xx 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark & Camping AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:14 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 006:15 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2020 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3608

Återremissyrkande  Kommunstyrelsen 
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Återremissyrkande: Namnändring av Borås Djurpark AB (E1) 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Ärendet återremitteras med syfte att kompletteras med information om de marknadsmässiga 
överväganden som gjorts av Borås Djurpark AB. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det föreslagna 
tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) samt 
Martin Nilsson (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
yrkande, se bilaga. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt yrkande, se bilaga.   

Sammanfattning  
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.     
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Återremissyrkande  Kommunstyrelsen 
  2020-10-12 
 

     
 

 

 

 

 

Återremissyrkande: Namnändring av Borås Djurpark AB (E1) 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Ärendet återremitteras med syfte att kompletteras med information om de marknadsmässiga 
överväganden som gjorts av Borås Djurpark AB. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det föreslagna 
tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) samt 
Martin Nilsson (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
yrkande, se bilaga. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt yrkande, se bilaga.   

Sammanfattning  
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.     

Nr 117
Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017)
2020-10-26 Dnr KS 2017-00252 141

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
 
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 

• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 
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• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 
Koncerninköp 

 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart. 
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en 
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan 
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-
Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete 
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3611

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 
Koncerninköp 

 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart. 
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en 
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan 
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-
Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete 
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anders Glemfelt 
Avdelningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen hemställer hos Kommunfullmäktige om att avsluta uppdrag: 

”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.” 

Sammanfattning  
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
I Borås Stads Budget 2020 fastställdes att Kommunstyrelsen ska ansvara för att 
Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta 
för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.     
 
I arbetet med att genomlysa vilka åtgärder som krävs för att genomföra 
uppdraget har Kommunstyrelsen konstaterat att det finns gott om privata 
aktörer som är specialiserade när det kommer till att tillhandahålla hjälp och 
stöd i CSR-arbete. Kommunstyrelsens uppfattning är att det inte finns någon 
anledning för kommunen att konkurrera med dessa aktörer, särskilt inte med 
hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste ranking utifrån 
parametern ”Konkurrens från kommunen”.  
 
Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka uppdraget: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
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kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

  

Ärendet i sin helhet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling.  
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Uppdraget från Kommunfullmäktige handlar om att Borås Stad ska bygga upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka 
sitt hållbarhetsarbete. Det skulle kunna handla om företag som behöver 
ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anders Glemfelt 
Avdelningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen hemställer hos Kommunfullmäktige om att avsluta uppdrag: 

”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.” 

Sammanfattning  
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
I Borås Stads Budget 2020 fastställdes att Kommunstyrelsen ska ansvara för att 
Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta 
för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.     
 
I arbetet med att genomlysa vilka åtgärder som krävs för att genomföra 
uppdraget har Kommunstyrelsen konstaterat att det finns gott om privata 
aktörer som är specialiserade när det kommer till att tillhandahålla hjälp och 
stöd i CSR-arbete. Kommunstyrelsens uppfattning är att det inte finns någon 
anledning för kommunen att konkurrera med dessa aktörer, särskilt inte med 
hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste ranking utifrån 
parametern ”Konkurrens från kommunen”.  
 
Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka uppdraget: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
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kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

  

Ärendet i sin helhet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling.  
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Uppdraget från Kommunfullmäktige handlar om att Borås Stad ska bygga upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka 
sitt hållbarhetsarbete. Det skulle kunna handla om företag som behöver 
ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
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kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

  

Ärendet i sin helhet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling.  
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Uppdraget från Kommunfullmäktige handlar om att Borås Stad ska bygga upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka 
sitt hållbarhetsarbete. Det skulle kunna handla om företag som behöver 
ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
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Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 
• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 

Koncerninköp 
 
Information om hållbarhetsredovisning, samt cirkulär ekonomi, är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare och deras 
möjligheter att arbeta hållbart.  
 
Det finns gott om privata aktörer som är specialiserade när det kommer till att 
tillhandahålla hjälp och stöd i CSR-arbete därför är Kommunstyrelsens 
uppfattning är att det inte finns någon anledning för kommunen att bygga egen 
organisation som skulle innebära att Borås Stad konkurrerar med dessa aktörer, 
särskilt inte med hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste 
ranking utifrån parametern ”Konkurrens från kommunen”.  
 
I de fall företag på eget initiativ vänder sig till kommunen för att få råd i miljö- 
och klimatarbete finns redan kompetens inom nuvarande organisation som de 
kan vända sig till. I de fall kompetens inte finns i den egna organisationen finns 
det både företag och organisationer som företagen kan lotsas till. 
 
Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka följande uppdrag: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

 
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en 
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan 
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-
Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete 
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 
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Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 
• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 

Koncerninköp 
 
Information om hållbarhetsredovisning, samt cirkulär ekonomi, är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare och deras 
möjligheter att arbeta hållbart.  
 
Det finns gott om privata aktörer som är specialiserade när det kommer till att 
tillhandahålla hjälp och stöd i CSR-arbete därför är Kommunstyrelsens 
uppfattning är att det inte finns någon anledning för kommunen att bygga egen 
organisation som skulle innebära att Borås Stad konkurrerar med dessa aktörer, 
särskilt inte med hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste 
ranking utifrån parametern ”Konkurrens från kommunen”.  
 
I de fall företag på eget initiativ vänder sig till kommunen för att få råd i miljö- 
och klimatarbete finns redan kompetens inom nuvarande organisation som de 
kan vända sig till. I de fall kompetens inte finns i den egna organisationen finns 
det både företag och organisationer som företagen kan lotsas till. 
 
Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka följande uppdrag: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

 
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en 
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan 
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-
Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete 
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 
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Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
 

 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
 

 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdraget läggs till 
handlingarna utan vidare åtgärd.  

Sammanfattning  
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Förslaget utgår från att Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan 
handla om företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate 
Social Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.     
 
Redan idag bedrivs arbetet kring CSR hos näringslivet, där aktörer särskilt riktar 
in sig mot att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-
korruption i strategi och verksamhet. Det är både naturligt och en självklarhet 
att kommunen ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Däremot tangerar förslaget 
påverka marknaden genom att kommunen själv blir en aktiv aktör. Det är inte 
lämpligt att en skattefinansierad verksamhet konkurrerar mot näringslivet. 
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Ärendet i sin helhet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Förslaget utgår från att Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan 
handla om företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate 
Social Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
 
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 

• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 
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• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 
Koncerninköp 

 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Redan idag bedrivs arbetet kring CSR hos näringslivet, där aktörer särskilt riktar 
in sig mot att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-
korruption i strategi och verksamhet. Det är både naturligt och en självklarhet 
att kommunen ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Däremot tangerar förslaget 
påverka marknaden genom att kommunen själv blir en aktiv aktör. Det är inte 
lämpligt att en skattefinansierad verksamhet konkurrerar mot näringslivet.   
 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
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• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 
Koncerninköp 

 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Redan idag bedrivs arbetet kring CSR hos näringslivet, där aktörer särskilt riktar 
in sig mot att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-
korruption i strategi och verksamhet. Det är både naturligt och en självklarhet 
att kommunen ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Däremot tangerar förslaget 
påverka marknaden genom att kommunen själv blir en aktiv aktör. Det är inte 
lämpligt att en skattefinansierad verksamhet konkurrerar mot näringslivet.   
 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
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För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 
 
 
Stadsledningskansliet 
Avd: Näringsliv 
Handläggare: Caroline Carlsson  
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POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

Hållbarhetskompetens för att stötta företag 
 
Bakgrund 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de ekologiska, soci-
ala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur 
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en håll-
bar utveckling. 
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de problem vi 
har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det handlar om kom-
mande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en 
stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generat-
ioners möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det ekonomiska 
och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, sådant som handlar om 
pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa 
till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 

lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Budgetuppdrag 2017 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för fö-
retag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om företag som behöver in-
gångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt hållbar-
hetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur sta-
den kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. 
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Hållbarhetskompetens för att stötta företag 
 
Bakgrund 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de ekologiska, soci-
ala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur 
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en håll-
bar utveckling. 
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de problem vi 
har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det handlar om kom-
mande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en 
stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generat-
ioners möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det ekonomiska 
och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, sådant som handlar om 
pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

 Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa 
till en acceptabel nivå. 

 
 Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 

lång sikt. 
 

 Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Budgetuppdrag 2017 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för fö-
retag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om företag som behöver in-
gångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt hållbar-
hetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur sta-
den kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. 
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Tillvägagångssätt  
Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns idag för hållbarhetsarbete 
inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp som behöver fyllas. 
 
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 

• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande kompetens 

inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig för CSR 

(medlemskap inom CSR-västsverige) 
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef Koncernin-

köp 
 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor relevans att ha 
kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart. Näringslivsavdelningen 
föreslår därmed ett externt samarbete för en övergripande och heltäckande syn och kun-
skap på hur man som företagare kan arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom or-
ganisationerna CSR-Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt sam-
arbete stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
CSR Västsverige 
Borås Stad är medlemmar i CSR Västsverige sedan våren 2017. CSR innebär att aktivt 
bidra till en hållbar utveckling genom att som verksamhet förstå och ta ansvar för sin 
påverkan på samhälle, miljö och människa. Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker för-
mågan att identifiera och förhindra eventuell skadlig inverkan men framförallt, skapar 
värdeskapande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort. CSR 
Västsverige erbjuder sina medlemmar utbildningar inom strategiskt hållbarhetsarbete, 
samverkansgrupper inom bl.a. hållbarhetsgrupp Sjuhärad, Hållbara inköp och hållbart 
företagande och andra aktiviteter för att stötta och inspirera1.  
 
Genom samarbete med CSR Västsverige i dessa frågor erbjuder vi stadens företagare en 
grundläggande och djupgående kunskap samt nätverk inom CSR.  
 
Miljöbron 
Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta 
projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar ut-
veckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger stu-
denter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i 
praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckl-
ing, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.2 
 
Genom ett samarbete med Miljöbron ger vi företagen en möjlighet att på deras önske-
mål få hjälp och stöd från studenter inom olika hållbarhetsfrågor.  
 
Miljödiplomering ISO 14001 & EMAS 
EMAS syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organi-
sationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljö-
arbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning. EMAS är baserat på ISO 
14001 men tillför dessutom andra delar som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssy-
stem3. Att vi internt inom Borås Stad har denna kunskap ger oss möjligheten att sprida 
informationen till företagen och hänvisa dem rätt vid en efterfrågan om att bli miljödi-
plomerade.  
                                                 
1 http://csrvastsverige.se/om-csr-vastsverige/ 
2 http://vastragotaland.miljobron.se/om-miljobron/  
3 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/emas.aspx 
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Institutet för Kvalitetsutveckling 
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara 
det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen 
inom kvalitetsområdet. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla 
delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett lång-
siktigt och hållbart utvecklingsarbete. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, 
samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i 
Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbätt-
ringsarbete.4 
 
Quality 5.0 
Quality 5.0, den så kallade femte kvalitetsvågen, handlar om effektiviteten inom organi-
sationen och engagemang från medarbetarna. Hur verksamheter ska utmanas utifrån rå-
dande teorier och tankemönster för utveckling och stärka engagemang hos medarbe-
tarna för verksamhetens utveckling.5 
 
Globala Kommunen 
Globala Kommunen är en del av Sidas uppdrag att berätta om svenskt bistånd och de 
resultat det uppnår samt att främja engagemang och brett deltagande för en rättvis och 
hållbar global utveckling. 
 
Varje deltagande kommun bjuder in lokala organisationer att delta och utforma ett lokalt 
program som vänder sig till allmänheten eller riktade målgrupper som till exempel skola, 
näringsliv och föreningar. Sida erbjuder ett koncept som kan anpassas för att skapa 
framgångsrika aktiviteter som verkligen når ut – både till medborgarna och till medier6. 
 
Borås Stad är en utav Sidas Globala kommuner och eftersom en del i arbetet är att ut-
forma ett program lokalt inom målgruppen näringsliv så är ett samarbete med Globala 
Borås en självklarhet för att nå ut till stadens företagare.  
 
Science Park Borås 
Science Park Borås möjliggör för innovationer i Boråsregionen. Med ett tätt samarbete 
mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Market-
place Borås och Inkubatorn i Borås skapar de en plattform för utveckling och genere-
ring av nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden7.  
 
DO-tank 
SME-företag kan via Science Park Borås DO-tank få tillgång till test-, demo- och proto-
typanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling för utveckling av 
företagets hållbarhetsarbete8.  
 
Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi är strävan att avfall inte ska existera utan ses som en råvara, att 
material ska vara lätt att återvinna och återanvända. Science Park Borås kan stötta före-
tag i arbetet med cirkulär ekonomi genom att: 
– använda affärsmodeller kopplat till cirkularitet 
– återföra material och processer 
– skapa strukturer för cirkulära flöden 
– utesluta miljöfarliga ämnen 
– designa produkter så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar9 
                                                 
4 http://siq.se/om-oss/  
5 http://siq.se/quality5-0/  
6 https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/globala-kommunen/  
7 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/#omspb  
8 http://www.scienceparkboras.se/2017/12/07/miljonsatsning-till-science-park-boras-att-utveckla-textil-
samverkansarena/ 
9 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/cirkular-ekonomi/  
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Institutet för Kvalitetsutveckling 
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara 
det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen 
inom kvalitetsområdet. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla 
delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett lång-
siktigt och hållbart utvecklingsarbete. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, 
samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i 
Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbätt-
ringsarbete.4 
 
Quality 5.0 
Quality 5.0, den så kallade femte kvalitetsvågen, handlar om effektiviteten inom organi-
sationen och engagemang från medarbetarna. Hur verksamheter ska utmanas utifrån rå-
dande teorier och tankemönster för utveckling och stärka engagemang hos medarbe-
tarna för verksamhetens utveckling.5 
 
Globala Kommunen 
Globala Kommunen är en del av Sidas uppdrag att berätta om svenskt bistånd och de 
resultat det uppnår samt att främja engagemang och brett deltagande för en rättvis och 
hållbar global utveckling. 
 
Varje deltagande kommun bjuder in lokala organisationer att delta och utforma ett lokalt 
program som vänder sig till allmänheten eller riktade målgrupper som till exempel skola, 
näringsliv och föreningar. Sida erbjuder ett koncept som kan anpassas för att skapa 
framgångsrika aktiviteter som verkligen når ut – både till medborgarna och till medier6. 
 
Borås Stad är en utav Sidas Globala kommuner och eftersom en del i arbetet är att ut-
forma ett program lokalt inom målgruppen näringsliv så är ett samarbete med Globala 
Borås en självklarhet för att nå ut till stadens företagare.  
 
Science Park Borås 
Science Park Borås möjliggör för innovationer i Boråsregionen. Med ett tätt samarbete 
mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Market-
place Borås och Inkubatorn i Borås skapar de en plattform för utveckling och genere-
ring av nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden7.  
 
DO-tank 
SME-företag kan via Science Park Borås DO-tank få tillgång till test-, demo- och proto-
typanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling för utveckling av 
företagets hållbarhetsarbete8.  
 
Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi är strävan att avfall inte ska existera utan ses som en råvara, att 
material ska vara lätt att återvinna och återanvända. Science Park Borås kan stötta före-
tag i arbetet med cirkulär ekonomi genom att: 
– använda affärsmodeller kopplat till cirkularitet 
– återföra material och processer 
– skapa strukturer för cirkulära flöden 
– utesluta miljöfarliga ämnen 
– designa produkter så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar9 
                                                 
4 http://siq.se/om-oss/  
5 http://siq.se/quality5-0/  
6 https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/globala-kommunen/  
7 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/#omspb  
8 http://www.scienceparkboras.se/2017/12/07/miljonsatsning-till-science-park-boras-att-utveckla-textil-
samverkansarena/ 
9 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/cirkular-ekonomi/  
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Fortsatt arbete 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få kunskap 
om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. Detta för att stödja 
och underlätta för de företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
 
Globala Borås 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka programpunkter inom 
de områden som vi känner att företagen i Borås har nytta utav och därigenom öka deras 
kunskap inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar inom CSR 
och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, utvecklas och möjliggörs 
förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de behöver i deras hållbarhetsarbete.  
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Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Grafiska regler  
- Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
- Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 
- Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
- Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 
- Vatten och avloppsplanen (VA-planen) 
- Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning    

 
 

Sammanfattning  
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att förlänga följande 
styrdokument till 2021: 

- Grafiska regler  
- Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
- Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 
- Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
- Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Grafiska regler  
- Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
- Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 
- Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
- Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 
- Vatten och avloppsplanen (VA-planen) 
- Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning    

 
 

Sammanfattning  
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att förlänga följande 
styrdokument till 2021: 

- Grafiska regler  
- Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
- Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 
- Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
- Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

Nr 118
Förlängning av styrdokument
2020-11-09 Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00722 3.7.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Äldrehälsa i Borås Stad, utredning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdraget avslutas och ärendet läggs till handlingarna            

Ärendet i sin helhet 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsan i Borås Stad, 
enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 
Uppdraget ingår inte i budget. Motionären tycker att Borås Stad bör inrätta en 
”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. 
Vårdoch äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett 
utredningsuppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Utredningen är 
genomförd.  

Vård- och äldrenämnden anser vidare att i Hälso- och sjukvårdsavtalet är 
ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Om 
Borås Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle 
behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Västra 
Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal.  

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i 
hälsooch sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i 
Borås Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 
främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 
insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 
ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 
mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 
ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 
att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 
intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vårdoch 
äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.    

Beslutsunderlag 
1. Vård och äldrenämndens beslut 

Nr 119
Äldrehälsa i Borås Stad, utredning
2020-11-09 Dnr KS 2020-00722 3.7.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2. Utredning – Äldrehälsa i Borås Stad   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2. Utredning – Äldrehälsa i Borås Stad   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 106 Dnr VAN 2020-00186 3.7.2.25 

Uppdrag som inte ingår i budget: Äldrehälsa i Borås 
Stad, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad. 
Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 
intentioner, är genomfört.         

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, 
enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 
Uppdraget ingår inte i budget. Motionären tycker att Borås Stad bör inrätta en 
”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vård- 
och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett 
utredningsuppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Utredningen är 
genomförd.  

I Hälso- och sjukvårdsavtalet är ansvaret reglerat mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna. Om Borås Stad skulle inrätta en 
”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle behöva arbetas om, 
eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Västra Götalandsregionen 
förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal.   

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- 
och sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås 
Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 
främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 
insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 
ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 
mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 
ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 
att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.   

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 
intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vård- 
och äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.                

Beslutsunderlag 
1. Utredning: Äldrehälsa i Borås Stad. 

2. Protokollsutdrag. Kommunstyrelsen § 198 KS 2018-00645      

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Från: VAN.diarium@boras.se 
Skickat: den 24 september 2020 14:48 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Handlingar för ärende 202000186, Uppdrag som inte ingår i budget: 

Äldrehälsa i Borås Stad, utredning 
Bifogade filer: Beslut-202000186-VAN-§ 106.pdf; Utredning Äldrehälsa Slutlig 

version.pdf 
 

Hej,  

Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2020-09-21 § 106 Uppdrag som inte 
ingår i budget: Äldrehälsa i Borås Stad, utredning 

  

Med vänlig hälsning 

Malin Länsberg  

Nämndsekreterare  

  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202000186, Uppdrag som inte ingår i budget: Äldrehälsa i Borås 
Stad, utredning bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
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Äldrehälsa i Borås Stad 
- Uppdrag utanför budget 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Redberg 
Utredare 
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Äldrehälsa i Borås Stad 
- Uppdrag utanför budget 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Redberg 
Utredare 
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Uppdrag 
 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, enligt intentioner i 
en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. Uppdraget ingår inte i budget.  
 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har utvecklats kraftigt 
under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning kommer andelen vårdtagare med bland 
annat neurologiska skador och neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att 
Borås Stad ska ta ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdteam. Borås Stad bör 
alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Enligt motionären skulle ”Äldrehälsans” uppgifter bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och stöttning till 
vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med vårdtagaren. Exempel på 
professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” skulle kunna vara sjuksköterska (med 
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi 
och/eller geriatrik), arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  
 
Vård- och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett utredningsuppdrag om 
inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte kartlagd, därför behöver det utredas hur arbetet kring 
berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas samt hur det påverkar Vård- och 
äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och 
äldreförvaltningen och gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  
 
 
Definitioner 
 
Neurologi är en gren av medicinen som är inriktad på nervsystemets strukturer, funktioner och 
sjukdomar. Exempel på neurologiska sjukdomar är multipel skleros (MS), narkolepsi, 
ryggmärgsskada, epilepsi, stroke, skallskada, amyotrofisk lateral skleros (ALS), och Parkinsons 
sjukdom. Demenssjukdomar räknas inte till neurologiska sjukdomar.  
 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns 
geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste 
patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska 
sjukdomar. Ett stort område är utredning och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som 
demens, rehabilitering efter frakturer och stroke, behandling av invärtesmedicinska och 
psykiatriska sjukdomar. Många neurologiska sjukdomar ingår i geriatriken.  
 
Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
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Uppdrag 
 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsa i Borås Stad, enligt intentioner i 
en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. Uppdraget ingår inte i budget.  
 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har utvecklats kraftigt 
under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning kommer andelen vårdtagare med bland 
annat neurologiska skador och neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att 
Borås Stad ska ta ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdteam. Borås Stad bör 
alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Enligt motionären skulle ”Äldrehälsans” uppgifter bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och stöttning till 
vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med vårdtagaren. Exempel på 
professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” skulle kunna vara sjuksköterska (med 
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi 
och/eller geriatrik), arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  
 
Vård- och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett utredningsuppdrag om 
inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte kartlagd, därför behöver det utredas hur arbetet kring 
berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas samt hur det påverkar Vård- och 
äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och 
äldreförvaltningen och gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  
 
 
Definitioner 
 
Neurologi är en gren av medicinen som är inriktad på nervsystemets strukturer, funktioner och 
sjukdomar. Exempel på neurologiska sjukdomar är multipel skleros (MS), narkolepsi, 
ryggmärgsskada, epilepsi, stroke, skallskada, amyotrofisk lateral skleros (ALS), och Parkinsons 
sjukdom. Demenssjukdomar räknas inte till neurologiska sjukdomar.  
 
Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns 
geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste 
patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska 
sjukdomar. Ett stort område är utredning och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som 
demens, rehabilitering efter frakturer och stroke, behandling av invärtesmedicinska och 
psykiatriska sjukdomar. Många neurologiska sjukdomar ingår i geriatriken.  
 
Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
 

4 
 

Habilitering bidrar till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
 
 
Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvarsområden 
och samordning   
 
Vård- och äldrenämndens verksamheter inom rehabilitering 
Vård- och äldrenämndens verksamheter har idag flera professioner för att möta det behov som 
finns hos brukare och patienter.  
 
Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att ge en personcentrerad vård och omsorg. 
Personcentrerad vård och omsorg är ett förhållningssätt som innebär att se brukare/patient, 
involvera och anpassa efter behov, resurser och förutsättningar. Vård- och äldrenämnden ska 
bygga arbetet på kunskap och professionalism, och skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet. 
För att vården och omsorgen ska fungera behövs teamsamverkan. Teamsamverkan innebär att 
alla som arbetar kring brukaren/patienten tillsammans genom olika kompetenser bättre kan 
tillgodose den enskildes behov. Varje profession arbetar också med metodutveckling, bl.a när nya 
forskningsresultat kommer, och genom teamsamverkan kan detta komma brukare/ patienter till 
del på ett effektivt sätt i tidigt skede.  
 
En del i teamsamverkan är regelbundna teammöten. Syftet med teammötet är bl.a att samordna 
insatser i teamet för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha ett 
rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet mellan professioner. 
Under teammötet samordnas insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och eventuellt behov av andra yrkesprofessioners/vårdgivares medverkan kring varje 
brukare/patient identifieras. Teammötet går också igenom kvalitetsregister, läkemedelslistor och 
eventuella avvikelser för SoL- resp HSL-insatser. I detta arbete ingår att diskutera de behov som 
neurologiska sjukdomar kan medföra. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient.  
 
Medverkande vid teammöten är enhetschef, undersköterskor/vårdbiträden, biståndshandläggare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, planerare. Vid behov och möjlighet kan utsedd 
ansvarig från larm- och nattorganisationen för både HSL och SoL, samt dagverksamheten 
medverka på teammötet. 
 
Inom ordinärt boende ska varje brukare/patient lyftas i teamet en gång per år. Inom vård- och 
omsorgsboende ska varje brukare/patient lyftas i teamet en gång per halvår.  
 
Vård- och äldrenämnden har också ett demensteam med anledning av det ökade behovet i 
samhället kring frågor som rör demens. Alla invånare som behöver stöd, vägledning eller som har 
frågor som rör demensområdet kan kontakta demensteamet. Demensteamets verksamhet är 
öppen och kostnadsfri och det krävs ingen behovsbedömning för att kontakta teamet. I 
demensteamets uppdrag ingår även att sprida information via olika forum, t.ex. möten på 
Träffpunkt Simonsland. Demensteamet består av en Silviasjuksköterska, en arbetsterapeut och en 
undersköterska. 
 
För att höja kvaliteten på vården och omsorgen är Vård- och äldrenämndens olika processer 
under kartläggning. En av processerna är ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård”. Den kommunala 
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hälso- och sjukvården består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och det är 
reglerat i avtal med Västra Götalandsregionen. Kartläggningen av processen ”Tillhandahålla 
hälso- och sjukvård” är påbörjad, men är ännu inte klar. 
 
Västra Götalandsregionens verksamheter inom rehabilitering 
Inom Västra Götalandsregionen finns rehabmottagningar på Närhälsan. Dit kan personer med 
neurologisk sjukdom eller skada vända sig för att få hjälp. Det kan både handla om långvarig 
sjukdom eller att patienten är vid behov av fortsatt rehabilitering efter en sjukhusperiod. De 
lägger, tillsammans med patienten, upp en individuell rehabiliteringsplan med patientens egna 
mål. 
 
Vid vissa av Närhälsans rehabmottagningar finns dessutom neurovårdsteam. De som arbetar i 
neurovårdteam är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och logopeder med stor 
erfarenhet av och fördjupad kompetens inom neurologiska sjukdomar. Den som är sjuk eller en 
närstående kan kontakta en rehabmottagning med neurovårdsteam direkt för en bedömning. Det 
finns inget remisskrav. 
 
De rehabmottagningar inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen, som har neurovårdsteam 
finns på Närhälsan Angered, Frölunda, Gamlestadstorget, Gibraltar, Majorna, Skövde, Solhem (i 
Borås), Sävedalen och Sörhaga. 
 
Ansvarsfördelning och samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, samt överenskommelser, vägledningar och rutiner, reglerar ansvaret 
och samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.  Enligt stycke 3.3. i hälso- 
och sjukvårdsavtalet finns en särskild vägledning för rehabilitering och habilitering. I Hälso- och 
sjukvårdsavtalet står att för patienter som får kommunal hälso- och sjukvård, har parterna alltid 
ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut medan Västra Götaland ansvarar för övriga kompetenser. Övriga kompetenser som 
nämns i motionen är logoped, dietist, kurator, psykolog och läkare. Det finns också ett ramavtal 
mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården. Men enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar regionerna i 
Sverige alltid för den vård som läkare ger.  
 
Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering, t.ex. med anledning av neurologisk 
sjukdom, behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många 
olika yrkesutövare är involverade. Ibland behöver insatserna samordnas så att de kan ges i rätt 
ordning, både för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete. Västra 
Götalandsregionen och VästKom har tagit fram tillämpningsanvisningar för socialstyrelsens 
föreskrift kring samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. I länet finns också en 
vägledning kring rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra 
Götaland. Den omnämns också i hälso- och sjukvårdsavtalets stycke 3.3. att denna väglednings 
syfte, är att tydliggöra fysioterapeuternas/sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas ansvar. 
Rehabilitering och habilitering är målinriktade insatser där individens möjligheter till inflytande 
ska beaktas och säkras. Detta gäller hela processen; utredning, bedömning, målsättning, planering 
samt genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
Inom ramen för närvårdssamverkan finns också en nätverksgrupp rehab, vars syfte är att genom 
samverkan och samordning skapa en patientsäker och kostnadseffektiv förskrivning och 
hantering av personliga hjälpmedel. Det finns också en arbetsgrupp för fysioterapi och 
arbetsterapi som anordnar fortbildning för hjälpmedelsförskrivning och handledarträffar. 
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Hälso- och sjukvårdsavtalet, samt överenskommelser, vägledningar och rutiner, reglerar ansvaret 
och samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.  Enligt stycke 3.3. i hälso- 
och sjukvårdsavtalet finns en särskild vägledning för rehabilitering och habilitering. I Hälso- och 
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ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut medan Västra Götaland ansvarar för övriga kompetenser. Övriga kompetenser som 
nämns i motionen är logoped, dietist, kurator, psykolog och läkare. Det finns också ett ramavtal 
mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården. Men enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar regionerna i 
Sverige alltid för den vård som läkare ger.  
 
Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering, t.ex. med anledning av neurologisk 
sjukdom, behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många 
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ska beaktas och säkras. Detta gäller hela processen; utredning, bedömning, målsättning, planering 
samt genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
Inom ramen för närvårdssamverkan finns också en nätverksgrupp rehab, vars syfte är att genom 
samverkan och samordning skapa en patientsäker och kostnadseffektiv förskrivning och 
hantering av personliga hjälpmedel. Det finns också en arbetsgrupp för fysioterapi och 
arbetsterapi som anordnar fortbildning för hjälpmedelsförskrivning och handledarträffar. 
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Den 27 februari 2020 startades också ett kunskapsråd, som är sammansatt av deltagare från 
kommunerna och regionen. Rådet har i uppdrag att bygga upp en struktur för samverkan inom 
kunskapsstyrning. Målet är att varje patient/brukare i Västra Götaland ska ha tillgång till vård och 
omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap oavsett om vården ges av regionen eller kommunen. 
Rådet har ett interimistiskt uppdrag och ska under 18 månader hitta former för det långsiktigt 
arbete och samverkan.  
 
Samverkan och samordning för den enskilde individen 
Det är vanligt att brukare/patienter behöver hjälp från flera olika håll när behov av stöd finns. 
Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade ska en samordnad individuell 
plan, SIP, upprättas tillsammans med brukaren. Syftet med SIP är att brukaren ska få sina och 
eventuella anhörigas behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning tillgodosedda. 
Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.  
 
En fungerande samverkan förenklar för brukaren och dess anhöriga då de inte behöver lägga ner 
tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. Sedan 
2010 är bestämmelser om SIP införda in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  
 
SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och 
sjukvård. 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
En motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin trädde i kraft 1 januari 2019. SIP infördes 
även i dessa lagar. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser 
från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 
 
 
Kompetensförsörjning 
 
För att höja kvaliteten på vården och omsorgen är Vård- och äldrenämndens olika processer 
under kartläggning. Inom de olika processerna i Vård- och äldrenämndens verksamheter tas 
kompetensförsörjningsfrågan omhand. För att kunna utveckla kompetensförsörjningen i syfte att 
den ska överensstämma med verksamheternas behov, är det viktigt att möjligheterna till 
utveckling finns över hela processen. Kompetensutveckling behöver ske inom de områden där 
efterfrågan är som störst för att medarbetare ska kunna möta patienternas behov i den dagliga 
kontakten.  
 
Vård- och äldrenämndens HR-funktion för en ständig dialog med verksamheterna om behovet 
av kompetensutveckling inom olika områden. Behovet av olika kompetenser och deras nivåer, 
utreds, uppdateras och redovisas genom arbetet med Vård- och äldrenämndens 
kompetensförsörjningsplan. Specialistutbildningar som det finns störst behov av i dagsläget är 
distriktsköterska, demenssköterska, geriatrik-/äldre-sköterska och palliativvårdssköterska.  
 
HR-funktionen gör både interna och externa analyser av vilka kompetenser som behövs nu och 
som kan bli aktuella i framtiden. Det är idag ett stort antal vakanta tjänster för legitimerad 
personal och Vård- och äldrenämndens verksamheter har idag utmaningar med att rekrytera. Den 
28 april 2020 var antalet vakanser för sjuksköterskor 5, för arbetsterapeuter 5 och för 
fysioterapeuter 6. För att vara en attraktiv arbetsgivare och möta utmaningarna, är det viktigt dels 
att möjliggöra kompetensutveckling generellt, dels att kunna ge medarbetare möjlighet till 
spetskompetens i de områden där det behövs. Neurologi och geriatrik är områden där 
fortbildning är aktuellt. 
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Utredarens bedömning  
 
I Hälso- och sjukvårdsavtalet är ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna. Avtalet följs av överenskommelser, vägledningar och rutiner. Det finns också ett 
ramavtal mellan parterna, som reglerar läkarmedverkan för patienter som omfattas av den 
kommunala hälso- och sjukvården. Om Borås Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att 
dessa dokument skulle behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Det 
skulle medföra omfattande processer som påverkar hela Västra Götalandsregionen, dvs 49 
kommuner. Västra Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal. 
Om en omförhandling hade varit möjlig, hade frågor behövt klargöras, t.ex. vem som är ansvarig 
för patienten om det kommer ett team då och då, och hur samverkan med VGR ska fungera om 
patienten får ett förändrat behov.  
 
Det är idag inget remisskrav att kontakta rehabmottagningar inom Närhälsan i Västra 
Götalandsregionen. Mottagningarna kan därför ses som lättillgängliga för större delen av 
befolkningen. En del av de personer som har svårare att nå rehab-mottagningar, finns i Vård- och 
äldrenämndens målgrupp. För de personer som idag har insats från Vård- och äldrenämnden 
genomförs regelbundet teamsamverkan som innebär att alla som arbetar kring 
brukaren/patienten tillsammans, genom olika kompetenser, bättre kan tillgodose den enskildes 
behov. I teamsamverkan deltar redan idag professioner som har god kunskap kring neurologi och 
geriatrik.  
 
För att kompetensförsörjningen ska överensstämma med verksamheternas behov, är det viktigt 
att möjligheterna till utveckling finns över hela processen, snarare än i specialiserade team. Att 
förse varje verksamhet med rätt kompetens och införliva den i det dagliga arbetet bidrar till att 
gynna det personcentrerade arbetssättet och kontinuiteten i högre grad än om kompetensen 
skulle centraliseras och fungera konsultativt. Utredaren gör bedömningen att vilka kompetenser 
som behövs och i vilken turordning, redan är utrett eftersom detta finns redovisat i Vård- och 
äldrenämndens kompetensförsörjningsplan.  
 
Det är idag ett stort antal vakanta tjänster för legitimerad personal och Vård- och äldrenämndens 
verksamheter har utmaningar med att rekrytera. Detta försvårar bildande av eventuella team. Att 
bilda team istället för att förse processerna med kompetensen, skulle dessutom öka sårbarheten i 
kunskapen om neurologi och geriatrik.  
 
Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- och 
sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås Stad. Däremot uppfyller 
Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, främst genom den tvärprofessionella 
teamsamverkan som finns redan idag, där insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga 
vård och omsorg samt ha ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera 
samarbetet mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning ska ske mellan 
kommunens och regionens verksamheter och professioner, för att individens behov ska bli 
tillgodosedda på ett tryggt sätt.   
 
 
Referenser 
 
mesh.kib.ki.se/term/D009462/neurology 
 
vardsamverkan.se 
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vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/webbversion-av-avtalet/ 
 
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/landsting-och-kommuner-ansvarar-att-erbjuda-en-
god-vard 
 
skr.se 
 
1177.se 
 
Vård- och äldreförvaltningens rutin för tvärprofessionellt teammöte  
 
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
Referenspersoner 
Verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning 
Enhetschef välfärdsutveckling, VästKom 
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2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av boendeprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Uppföljning godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra 
en uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. 
Uppföljningen ska lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
 
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Moderaterna och 
Kristdemokraternas yrkande, se bilaga. 

 

            

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 

Nr 120
Samarbetsuppdrag boendeprocessen  
- Förslag till ansvarsfördelning och process kring  
sociala bostäder
2020-11-09 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         

           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Under våren 2020 har nämnderna tagit fram rutiner och arbetssätt, samt 
förberett samarbetspartners och bostadsbolag för förändringen. Detta har tagit 
en relativt lång tid göra. Detta för att säkra samtliga processer och för att ta 
fram bättre och effektivare rutiner och sätt att handlägga, och är förklaringen 
till varför inte arbetet har kommit igång.  

Då den nya processen inte kommit igång under 2020 kan inte nämnderna uttala 
sig om huruvida det nya arbetssättet har bidragit till ökat antal sökande eller om 
det finns ett behov av ökade resurser. Detta var en del som skulle ha redovisas i 
denna uppföljning, förutom nämndernas uppfattning om hur den nya 
processen fungerar. Nämnderna menar dock att det inte behöver flyttas några 
resurser mellan nämnderna.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         
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personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         

           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Under våren 2020 har nämnderna tagit fram rutiner och arbetssätt, samt 
förberett samarbetspartners och bostadsbolag för förändringen. Detta har tagit 
en relativt lång tid göra. Detta för att säkra samtliga processer och för att ta 
fram bättre och effektivare rutiner och sätt att handlägga, och är förklaringen 
till varför inte arbetet har kommit igång.  

Då den nya processen inte kommit igång under 2020 kan inte nämnderna uttala 
sig om huruvida det nya arbetssättet har bidragit till ökat antal sökande eller om 
det finns ett behov av ökade resurser. Detta var en del som skulle ha redovisas i 
denna uppföljning, förutom nämndernas uppfattning om hur den nya 
processen fungerar. Nämnderna menar dock att det inte behöver flyttas några 
resurser mellan nämnderna.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         
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Beslutsunderlag 
1. Återrapportering boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 2020-09-212. 
Återrapportering boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 
2020-09-25 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Uppföljning av boendeprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Uppföljning godkänns.  
2. Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra 

en uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. 
Uppföljningen ska lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
Därefter ges Kommunstyrelsen samordningsuppdraget för hemlöshet 
och boendeprocessen. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

KU2 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Uppföljning av boendeprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Uppföljning godkänns.  
2. Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra 

en uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. 
Uppföljningen ska lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
Därefter ges Kommunstyrelsen samordningsuppdraget för hemlöshet 
och boendeprocessen. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

KU2 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         

           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Under våren 2020 har nämnderna tagit fram rutiner och arbetssätt, samt 
förberett samarbetspartners och bostadsbolag för förändringen. Detta har tagit 
en relativt lång tid göra. Detta för att säkra samtliga processer och för att ta 
fram bättre och effektivare rutiner och sätt att handlägga, och är förklaringen 
till varför inte arbetet har kommit igång.  

Då den nya processen inte kommit igång under 2020 kan inte nämnderna uttala 
sig om huruvida det nya arbetssättet har bidragit till ökat antal sökande eller om 
det finns ett behov av ökade resurser. Detta var en del som skulle ha redovisas i 
denna uppföljning, förutom nämndernas uppfattning om hur den nya 
processen fungerar. Nämnderna menar dock att det inte behöver flyttas några 
resurser mellan nämnderna.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         
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Beslutsunderlag 
1. Återrapportering boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 2020-09-212. 
Återrapportering boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 
2020-09-25 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Från: ALN.diarium@boras.se 
Skickat: den 21 september 2020 11:17 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Arbetslivsnämnden Återrapportering boendeprocessen 
Bifogade filer: Skrivelse Nämnd.doc 
 

Översänder Återrapportering boendeprocessen. 

 
Med vänlig hälsning 

Margareta Udén Hoff 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-14 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00084 1.2.3.0 
 

  

 

Återrapportering boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten över arbetet med 
boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad. Individ-och familjeomsorgsnämnden lämnade 
efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 
in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 
bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 
bostäder för sociala kontrakt.  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 
Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial  insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 
fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 
kommunfullmäktige i oktober 2020. 

När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt , rutiner och 
samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 
förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 
förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala insatser 
/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 
uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 
skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 
relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 

Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 
samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen. Den 
gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att vara vägen in till Borås stad för den som behöver denna form av 
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Översänder Återrapportering boendeprocessen. 

 
Med vänlig hälsning 

Margareta Udén Hoff 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-14 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00084 1.2.3.0 
 

  

 

Återrapportering boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten över arbetet med 
boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad. Individ-och familjeomsorgsnämnden lämnade 
efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 
in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 
bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 
bostäder för sociala kontrakt.  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 
Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial  insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 
fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 
kommunfullmäktige i oktober 2020. 

När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt , rutiner och 
samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 
förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 
förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala insatser 
/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 
uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 
skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 
relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 

Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 
samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen. Den 
gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att vara vägen in till Borås stad för den som behöver denna form av 
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stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny boendeprocess fullt ut från och 
med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring hyresinbetalningar, skulder och 
även lägenheter underlättas om förändringen sker i samband med årsskiftet. 

Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 
flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 
men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 
den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 
resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 
utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 
Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 
lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  

Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 
boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 
stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 
bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 
kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 
möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 
hur stort behov av ökade resurser som detta medför. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa processen 
gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 
bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.                

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Från: IFON.diarium@boras.se 
Skickat: den 25 september 2020 12:48 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: IFO Återrapportering Boendeprocessen  
Bifogade filer: IFO Återrapportering Boendeprocessen .pdf 
 

Översänder handling i ärendet Återrapportering Boendeprocessen 

  

Margareta Jensholm 

nämnd sekr  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202000151, Återrapportering Boendeprocessen bifogas detta e-
postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-22 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00151 1.2.3.0 
 

  

 

Återrapportering Boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgnämnden beslutar att godkänna rapporten över 
arbetet med Boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad. Individ- och familjeomsorgsnämnden lämnade 
efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 
in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 
bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 
bostäder för sociala kontrakt.  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 
Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 
fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 
kommunfullmäktige i oktober 2020. 

När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt, rutiner och 
samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 
förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 
förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala 
insatser/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 
uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 
skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 
relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 

Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 
samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen.  

Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås stad för den som 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny 
boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring 
hyresinbetalningar, skulder och även lägenheter underlättas om förändringen 
sker i samband med årsskiftet. 

Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 
flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 
men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 
den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 
resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 
utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 
Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 
lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  

Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 
boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 
stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 
bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 
kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 
möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 
hur stort behov av ökade resurser som detta medför.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa 
processen gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 
bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.  

Samverkan 
Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

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

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
  Sida 
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behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny 
boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring 
hyresinbetalningar, skulder och även lägenheter underlättas om förändringen 
sker i samband med årsskiftet. 

Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 
flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 
men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 
den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 
resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 
utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 
Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 
lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  

Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 
boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 
stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 
bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 
kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 
möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 
hur stort behov av ökade resurser som detta medför.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa 
processen gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 
bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.  

Samverkan 
Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

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

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

   

Beslutsunderlag 
1 Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, (nr 380)     
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Nr 121
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget 2020
2020-11-09 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Skickat: den 13 oktober 2020 13:03 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2020 
Borås Stad 
 

 

 

 
 

  

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 2(28) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar att bygga ett fritt 
WiFi-nät på ett antal avgränsade platser i centrala Borås. 
Ytterligare utredning behövs, för att fastställa hur stort 
underskott ett fritt WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle 
kunna finansieras. (Kommunstyrelsen) 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Det har startats en projektgrupp som kommer kolla på två olika 
system för digitalisering av löneunderlag. Dels en ny funktion 
kopplat till lönesystemet samt en funktion kopplat till 
förtroendemannaregistret. Men anledning av situationen med 
Covid-19 har arbetet blivit tvunget att pausas och kommer att 
återupptas senare. (Kommunstyrelsen) 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor varför 
huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som ansvarar för 
dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 2017 försett 
sträckan med ny beläggning. Kostnaden för belysning 
uppskattas till cirka 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om 
huvudmannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed 
sträckan. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet är under fortsatt politisk beredning och beräknas kunna 
slutföras under Q4 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet 
med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två vändor. Under 
oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att skicka "Förslag 
på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2020 
Borås Stad 
 

 

 

 
 

  

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 2(28) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar att bygga ett fritt 
WiFi-nät på ett antal avgränsade platser i centrala Borås. 
Ytterligare utredning behövs, för att fastställa hur stort 
underskott ett fritt WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle 
kunna finansieras. (Kommunstyrelsen) 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Det har startats en projektgrupp som kommer kolla på två olika 
system för digitalisering av löneunderlag. Dels en ny funktion 
kopplat till lönesystemet samt en funktion kopplat till 
förtroendemannaregistret. Men anledning av situationen med 
Covid-19 har arbetet blivit tvunget att pausas och kommer att 
återupptas senare. (Kommunstyrelsen) 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor varför 
huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som ansvarar för 
dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 2017 försett 
sträckan med ny beläggning. Kostnaden för belysning 
uppskattas till cirka 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om 
huvudmannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed 
sträckan. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet är under fortsatt politisk beredning och beräknas kunna 
slutföras under Q4 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet 
med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två vändor. Under 
oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att skicka "Förslag 
på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 3(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
I maj 2020 togs beslut där Kommunstyrelsen föreslog 
Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete. Den 
framtagna riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att 
beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen 
bevaras samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och 
trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och arkitektoniska 
värden. 
 
Tekniska nämnden arbetar under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Förhoppningen är att ett 
dokument ska vara färdigt för antagande i Kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. (Tekniska nämnden) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Hanteras i samband med frågan om översyn av lokal 
ordningsstadga som är under bearbetning (Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen 
(Kommunstyrelsen) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras 
att införa Östermalmsparken i 
grönområdesplanen. Uppdraget tas över 
av Kommunstyrelsen 

 Geno
mfört 

1 (st) 
 

Östermalmsparken ingår i inventeringsbilagan för 
Grönområdesplanen. Bilagan redovisades i Kommunfullmäktige 
när planen antogs i februari 2014. Motionssvar som 
behandlades av KF i februari 2018 beslöt att 
Samhällsbyggnadsnämnden, i samverkan med berörda 
nämnder, får uppdraget att 
förbättra belysningen och öka tillgängligheten i 
Östermalmsparken, samt att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att införa 
Östermalmsparken i grönområdesplanen. Från tekniska 
förvaltningens uppföljning om grönområdesplan 2019 framgår att 
punkten Förbättra belysningen och öka tillgängligheten i 
Östermalmsparken Klart 2021 redan är genomfört. Arbetet 
utfördes hösten 2018 till våren 2019. Därmed föreslås att 
uppdraget kan avslutas. 
(Kommunstyrelsen) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 3(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
I maj 2020 togs beslut där Kommunstyrelsen föreslog 
Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete. Den 
framtagna riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att 
beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen 
bevaras samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och 
trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och arkitektoniska 
värden. 
 
Tekniska nämnden arbetar under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Förhoppningen är att ett 
dokument ska vara färdigt för antagande i Kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. (Tekniska nämnden) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Hanteras i samband med frågan om översyn av lokal 
ordningsstadga som är under bearbetning (Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen 
(Kommunstyrelsen) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras 
att införa Östermalmsparken i 
grönområdesplanen. Uppdraget tas över 
av Kommunstyrelsen 

 Geno
mfört 

1 (st) 
 

Östermalmsparken ingår i inventeringsbilagan för 
Grönområdesplanen. Bilagan redovisades i Kommunfullmäktige 
när planen antogs i februari 2014. Motionssvar som 
behandlades av KF i februari 2018 beslöt att 
Samhällsbyggnadsnämnden, i samverkan med berörda 
nämnder, får uppdraget att 
förbättra belysningen och öka tillgängligheten i 
Östermalmsparken, samt att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att införa 
Östermalmsparken i grönområdesplanen. Från tekniska 
förvaltningens uppföljning om grönområdesplan 2019 framgår att 
punkten Förbättra belysningen och öka tillgängligheten i 
Östermalmsparken Klart 2021 redan är genomfört. Arbetet 
utfördes hösten 2018 till våren 2019. Därmed föreslås att 
uppdraget kan avslutas. 
(Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget inväntar svar på att få de föreslagna platserna godkända 
av Borås Stad. Planen var att miljöåtervinningscentralerna skulle 
varit på plats, men dessvärre har arbetet bromsats upp med 
anledning av rådande situation med Covid-19. Bolaget har 
material och är beredda att kunna genomföra arbetet när 
ovanstående ger möjlighet. (Kommunala bolag) 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): om att utreda en 
biokolanläggning i Borås  
KF 2019-10-17 

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag 
att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den ursprungliga planen är att testa en pilotanläggning på 
Sobacken under våren för att utreda hur avloppslam kan 
omvandlas till biokol genom torkning och pyrolys. Planen är att 
alla tre fraktioner avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken ska blandas för att sedan göra biokol av den 
blandningen. Med anledning av rådande situation med Covid-19 
har arbetet med dessa tester på pilotanläggningen skjutits på 
framtiden. Allt är dock förberett så när situationen förändras 
startar arbetet med pilotanläggningen. (Kommunala bolag) 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 
markbaserad solkraft. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår (Kommunstyrelsen) 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags 
att förstärka prevention och rehabilitering 
hos våra äldre. 2019-06-03 Dnr KS 2018-
00645 

Vård- och äldre nämnden får i uppdrag 
att utreda motionens intentioner att införa 
”Äldrehälsan” i Borås Stad 

 Geno
mfört 

1 (st) 
 

Utredningen redovisas för Vård- och äldrenämnden den 21 
september 2020. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Geno
mfört 

11 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

5 (st) 

 

Med tanke på medelåldern på revisionskontoret har frågan inte 
varit möjlig att aktualisera.  (Revisorskollegiet) 
 
 
Ingen förändring sedan T1, det här handlar om uppdrag över en 
längre tidsperiod utan ett skarpt slut. I de fall där förvaltningen 
har sett ett behov av att en medarbetare kvarstår i anställning 
efter 65 års ålder har förvaltningen i dialog med berörd 
medarbetare funnit lösningar i form av flexibilitet gällande 
arbetsuppgifter och arbetstider. Det arbetssättet kommer 
förvaltningen att tillämpa i fortsättningen. Förvaltningen har 
också tillämpat beslutet som ger möjlighet att ge medarbetare 
som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetsmarknaden är fortsatt gynnsam för personer med teknisk 
utbildning/erfarenhet trots en viss nedgång. 
Lokalförsörjningsförvaltningen ser gärna att medarbetarna 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
arbetar vidare efter 65 år vilket också kommuniceras. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. 
Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden 
oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och 
erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Vid de årliga medarbetarsamtalen tas frågor om pensionering 
upp med de medarbetare som börjar närma sig pensionsåldern. 
Vi kan se att det varierar i hur man planerar beroende på flera 
faktorer, t.ex. hur man mår rent fysiskt men också hur 
livssituationen ser ut i övrigt.  (Servicenämnden) 
 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser 
kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt 
alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller 
mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska 
nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65  år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
Inom förvaltningen är det framörallt badverksamheten som har 
en fysisk ansträngande arbetsmiljö. Inom verksamheten har man 
sedan tidigare arbetat med insatser för att få medarbetare att 
orka fram till 65 år. Detta arbete kommer fortsätta. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
arbetar vidare efter 65 år vilket också kommuniceras. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. 
Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden 
oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och 
erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Vid de årliga medarbetarsamtalen tas frågor om pensionering 
upp med de medarbetare som börjar närma sig pensionsåldern. 
Vi kan se att det varierar i hur man planerar beroende på flera 
faktorer, t.ex. hur man mår rent fysiskt men också hur 
livssituationen ser ut i övrigt.  (Servicenämnden) 
 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser 
kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt 
alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller 
mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska 
nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65  år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
Inom förvaltningen är det framörallt badverksamheten som har 
en fysisk ansträngande arbetsmiljö. Inom verksamheten har man 
sedan tidigare arbetat med insatser för att få medarbetare att 
orka fram till 65 år. Detta arbete kommer fortsätta. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
 
Kulturnämnden 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Studier från SKR visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar 
efter 65 vid medarbetarsamtalet. Förvaltningsövergripande rutin 
- möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren fyller 66 år. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
äldre att vilja vara kvar efter 65. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar 
systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa bra 
arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån 
heltidsbestämmelsen som finns i Borås Stad ges också 
möjlighet till stor valfrihet i hur mycket man vill jobba, vilket 
också är en faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma. Dessa personer, både de som tagit ut 
ålderspension, men även de som är kvar i sin ordinarie 
anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs på 
förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens beslut 
om lönetillägg för personer över 66 år inom svårrekryterade 
grupper. Från mars 2020 har förhandlingsdelegationen fattat 
beslut om att öka tillägget till 3000 kr/heltidstjänst. Under våren 
2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att 
jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 
I detta arbete, som samordnas och leds av personalchefen, är 
grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av 
Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i 
frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef är aktiva. 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

• Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

• att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
• möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
• att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 

(exempel, vara mentorer) 
• att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare 
att vilja vara kvar över 65 år med:  

• Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

• att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
• möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
• att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 

(exempel, vara mentorer) 
• att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 

för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Ledarskapet och arbetsmiljö har stor betydelse för om 
medarbetare kan och vill stanna på jobbet efter 65. Sociala 
omsorgsförvaltningen har därför under ett års tid arbetat med 
tillitsbaserad styrning och ledning genom bl.a. en pilotgrupp. 
Pilotgruppen har träffats regelbundet för att diskutera styrning 
och ledning i Sociala omsorgsförvaltningen. Dessutom har 
förvaltningen tillsammans med organisationshälsan och fackliga 
organisationer formellt inlett ett samarbete för att bearbeta 
enhetschefernas arbetsmiljö. 
 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar med att motivera medarbetare att arbeta efter 
65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att erbjuda för svårrekryterade 
personalgrupper från det kalenderår personen fyller 66 år. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare 
att vilja vara kvar över 65 år med:  

• Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

• att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
• möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
• att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 

(exempel, vara mentorer) 
• att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 

för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Ledarskapet och arbetsmiljö har stor betydelse för om 
medarbetare kan och vill stanna på jobbet efter 65. Sociala 
omsorgsförvaltningen har därför under ett års tid arbetat med 
tillitsbaserad styrning och ledning genom bl.a. en pilotgrupp. 
Pilotgruppen har träffats regelbundet för att diskutera styrning 
och ledning i Sociala omsorgsförvaltningen. Dessutom har 
förvaltningen tillsammans med organisationshälsan och fackliga 
organisationer formellt inlett ett samarbete för att bearbeta 
enhetschefernas arbetsmiljö. 
 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar med att motivera medarbetare att arbeta efter 
65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att erbjuda för svårrekryterade 
personalgrupper från det kalenderår personen fyller 66 år. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
Information kring detta har spridits i förvaltningen. 
De nya LAS-reglerna som innebär att personer ska ha rätt att 
arbeta till 68 år från 1 januari 2020 har kommunicerats ut och 
gjorts kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-
specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från 
stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete 
för fortsatt arbete med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

11 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

5 (st) 

 

Revisionskontoret har inga deltidsanställda.  (Revisorskollegiet) 
 
 
Ingen förändring sedan T1. Förvaltningen ser uppdraget som 
slutfört. Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få 
och grundsysselsättningsgraden på förvaltningen är heltid. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsnämnden har inga deltidsanställda med 
undantag för ett par medarbetare som endast kan arbeta halvtid 
av personliga skäl. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter arbetar de medarbetare 
deltid som sedan tidigare har en icke tidsbegränsad 
sjukersättning. (Heltidsarbetande kvinnor 97,9 %, män 96,7 %, 
summa 97,0 %) (Servicenämnden) 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som 
arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att 
alla erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja 
tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam 
organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Förvaltningen behöver fortsätta att motivera kvinnor att i 
högre utsträckning att arbeta heltid då statistik visar att det är fler 
kvinnor än män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra 
detta organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen har en hög andel medarbetare som arbetar heltid. 
Bland männen är det 100 procent som arbetar heltid medans det 
bland kvinnorna är 96 procent och har varit på liknande nivåer 
de senaste åren. Förvaltningen behöver fortsatt motivera kvinnor 
att i högre utsträckning arbeta heltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 
  
(Kulturnämnden) 
 
 
För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. Under 2020 kommer 
förvaltningen att påbörja implementering kompetensförsörjnings- 
och hälsoplaner på alla nivåer vilket åsyftar att tydliggöra 
arbetsmiljöarbetet på respektive enhet. 
 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2019 angav ca 70% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv”, vilket är en ökning 
med ca 1% sedan undersökningen 2017. Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att fortsätta öka %-andelen 
som anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar 
för de medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar 
att vilja arbeta mer. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
Information kring detta har spridits i förvaltningen. 
De nya LAS-reglerna som innebär att personer ska ha rätt att 
arbeta till 68 år från 1 januari 2020 har kommunicerats ut och 
gjorts kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-
specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från 
stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete 
för fortsatt arbete med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

11 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

5 (st) 

 

Revisionskontoret har inga deltidsanställda.  (Revisorskollegiet) 
 
 
Ingen förändring sedan T1. Förvaltningen ser uppdraget som 
slutfört. Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få 
och grundsysselsättningsgraden på förvaltningen är heltid. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsnämnden har inga deltidsanställda med 
undantag för ett par medarbetare som endast kan arbeta halvtid 
av personliga skäl. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter arbetar de medarbetare 
deltid som sedan tidigare har en icke tidsbegränsad 
sjukersättning. (Heltidsarbetande kvinnor 97,9 %, män 96,7 %, 
summa 97,0 %) (Servicenämnden) 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som 
arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att 
alla erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja 
tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam 
organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Förvaltningen behöver fortsätta att motivera kvinnor att i 
högre utsträckning att arbeta heltid då statistik visar att det är fler 
kvinnor än män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra 
detta organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen har en hög andel medarbetare som arbetar heltid. 
Bland männen är det 100 procent som arbetar heltid medans det 
bland kvinnorna är 96 procent och har varit på liknande nivåer 
de senaste åren. Förvaltningen behöver fortsatt motivera kvinnor 
att i högre utsträckning arbeta heltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 
  
(Kulturnämnden) 
 
 
För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. Under 2020 kommer 
förvaltningen att påbörja implementering kompetensförsörjnings- 
och hälsoplaner på alla nivåer vilket åsyftar att tydliggöra 
arbetsmiljöarbetet på respektive enhet. 
 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2019 angav ca 70% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv”, vilket är en ökning 
med ca 1% sedan undersökningen 2017. Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att fortsätta öka %-andelen 
som anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar 
för de medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar 
att vilja arbeta mer. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar 
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef 
och medarbetare om möjligheten till heltid. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
deltidsanställda att arbeta heltid. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja 
jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan. Heltidsbeslutet för 
Borås Stad är fullt ut infört i förvaltningen. Efter juni månad var 
andelen heltidstjänster 97,6 % av förvaltningens 
tillsvidaretjänster. Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på 
deltid utifrån lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen ansöker i undantagsfall om 
dispens från heltidsbeslutet. Det handlar främst om lärartjänster 
inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom specifika 
yrkesutbildningar. Medarbetare som är anställda på dessa 
tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller 
uppdrag utanför Borås Stad. Dessa medarbetare har också 
företrädesrätt till heltid i förvaltningen inom ramen för sitt 
anställningsavtal om de skulle önska det och om möjlighet skulle 
uppstå. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

• Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

• olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar 
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef 
och medarbetare om möjligheten till heltid. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
deltidsanställda att arbeta heltid. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja 
jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan. Heltidsbeslutet för 
Borås Stad är fullt ut infört i förvaltningen. Efter juni månad var 
andelen heltidstjänster 97,6 % av förvaltningens 
tillsvidaretjänster. Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på 
deltid utifrån lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen ansöker i undantagsfall om 
dispens från heltidsbeslutet. Det handlar främst om lärartjänster 
inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom specifika 
yrkesutbildningar. Medarbetare som är anställda på dessa 
tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller 
uppdrag utanför Borås Stad. Dessa medarbetare har också 
företrädesrätt till heltid i förvaltningen inom ramen för sitt 
anställningsavtal om de skulle önska det och om möjlighet skulle 
uppstå. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

• Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

• olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid 

• Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

•  Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

• olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid  

• Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas att genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Att motivera deltidstjänstgörande medarbetare är en ständig 
pågående uppgift inom för nämnden och förvaltningen. Arbetet 
med optimerad bemanning syftar till bl.a. bättre 
bemanningsplanering som möjliggör för deltidstjänstgörande att 
arbeta heltid. Arbete med att skapa en god och hälsofrämjande 
arbetsmiljö som bidrar till att skapa friska arbetsplatser med 
verksamhetsanpassat schema pågår. I det ingår även att skapa 
förutsättningar för tryggt och närvarande ledarskap. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
En projektledare har anställts för att jobba med heltid som norm i 
förvaltningen. Projektet ska motivera fler att välja att jobba heltid. 
Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad 
en gång per år. Grunden är att alla anställda har en 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
heltidsanställning i botten. 
Medarbetare från förvaltningens HR-funktion deltar i den 
centrala arbetsgrupp som arbetar med frågan. (Vård- och 
äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

Revisionskontoret har mycket låg sjukfrånvaro. 
(Revisorskollegiet) 
 
 
HR-funktionen träffar samtliga avdelningschefer och har dialog 
om sjukfrånvaro och flextidssaldo. Dessutom identifierar 
samtliga avdelningschefer kompetensgap och kompetensmål för 
sin avdelning och tar fram en handlingsplan. En arbetsmiljöenkät 
genomförs för att undersöka coronavirusets påverkan på 
arbetsmiljön vid Stadsledningskansliet. Detta tillsammans svarar 
för att organisationen blir rätt utifrån ett verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetsbelastningen diskuteras löpande på förvaltningens 
ledningsmöte. I den årliga revisionen av kvalitetscertifiering, ISO 
9001, tas frågan om personella och materiella resurser upp. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden arbetar förebyggande genom att identifiera och 
reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa samverkar 
samtliga inblandade aktörer kring insatserna på ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för 
att minska sjukfrånvaron. Varje månad analyseras frånvaron för 
att fånga orsakerna till den. I det fall där det finns kopplingar till 
organisatoriska faktorer, t.ex. konflikter i arbetsgrupper, sätts 
åtgärder in för att komma tillrätta med problemen.  
(Servicenämnden) 
 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta 
åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha 
tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
heltidsanställning i botten. 
Medarbetare från förvaltningens HR-funktion deltar i den 
centrala arbetsgrupp som arbetar med frågan. (Vård- och 
äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

Revisionskontoret har mycket låg sjukfrånvaro. 
(Revisorskollegiet) 
 
 
HR-funktionen träffar samtliga avdelningschefer och har dialog 
om sjukfrånvaro och flextidssaldo. Dessutom identifierar 
samtliga avdelningschefer kompetensgap och kompetensmål för 
sin avdelning och tar fram en handlingsplan. En arbetsmiljöenkät 
genomförs för att undersöka coronavirusets påverkan på 
arbetsmiljön vid Stadsledningskansliet. Detta tillsammans svarar 
för att organisationen blir rätt utifrån ett verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetsbelastningen diskuteras löpande på förvaltningens 
ledningsmöte. I den årliga revisionen av kvalitetscertifiering, ISO 
9001, tas frågan om personella och materiella resurser upp. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden arbetar förebyggande genom att identifiera och 
reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa samverkar 
samtliga inblandade aktörer kring insatserna på ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för 
att minska sjukfrånvaron. Varje månad analyseras frånvaron för 
att fånga orsakerna till den. I det fall där det finns kopplingar till 
organisatoriska faktorer, t.ex. konflikter i arbetsgrupper, sätts 
åtgärder in för att komma tillrätta med problemen.  
(Servicenämnden) 
 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta 
åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha 
tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 14(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
arbetskapacitet. Vi sätter in tidiga resurser genom att anlita 
företagshälsovården. 
 
Verksamheterna ansvarar för att organisera sina avdelningar så 
att möjlighet till back-up finns tillgänglig, vilket ökar tryggheten 
för de anställda vid eventuell frånvaro. (Tekniska nämnden) 
 
Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga 
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer 
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att 
aktivit arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög 
korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. 
Förvaltningen har intensifierat arbetet i nära samarbete mellan 
HR, chefer och fackliga företrädare. Rutiner och nya arbetssätt 
ses över. Förvaltningen planerar att öka sitt samarbetat med den 
centrala enheten organisationshälsan samt företagshälsovården, 
i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser samt uppföljning av insatser. Sammantaget 
hoppas förvaltningen det ska ge resultat. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att 
aktivt arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög 
korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. 
Förvaltningen kommer fortsatt kartlägga, följa upp och analysera 
sjukfrånvaron i nära samarbete mellan HR och chefer. 
I arbetet med att förebygga ohälsa och sjukskrivning samarbetar 
förvaltningen med företagshälsovården och planerar att öka 
samarbetet med den centrala enheten organisationshälsan, i 
form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser. Sammantaget hoppas förvaltningen det fortsatt 
ska bibehålla den låga sjukfrånvaron och på några arbetsplatser 
minska den ytterligare. 
(Kulturnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
 
Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. Medarbetare 
på HR och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje månad 
för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. I augusti 
2020 har också en verksamhetsutvecklare inom HR anställts, 
vars uppdrag kommer att vara att utveckla arbetssätt och 
metoder för att minska ohälsan och utveckla arbetsmiljöarbetet. 
Verksamhetsutvecklaren kommer även att arbeta tillsammans 
med Organisationshälsa och bredda analyser kring enheter med 
höga sjukskrivningstal. Syftet med detta är att bilda ett nätverk 
kring utvalda enheter med samordnande insatser från flera 
stödfunktioner. 
 
Målet är fortfarande att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas 
från att rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att 
jobba förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta 
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för 
att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt 
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås 
Stads projekt "Organisationshälsa" vars syfte är att minska 
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och 
tre enheter inom kost och lokalvård är igång med 
organisationshälsa. Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård 
för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande 
systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår 
(Grundskolenämnden) 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 16(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på 
individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med 
förutsättningar i arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät 
och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller 
organisatorisk nivå vid behov. 
Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen 
av Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets 
utfall för året. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

• att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

• att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

• sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

• att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

• att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

• att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
• att utveckla specialkompetens och metodstöd 
• att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

• att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

•  att ha regelbundna månadsuppföljningar med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
 
Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. Medarbetare 
på HR och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje månad 
för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. I augusti 
2020 har också en verksamhetsutvecklare inom HR anställts, 
vars uppdrag kommer att vara att utveckla arbetssätt och 
metoder för att minska ohälsan och utveckla arbetsmiljöarbetet. 
Verksamhetsutvecklaren kommer även att arbeta tillsammans 
med Organisationshälsa och bredda analyser kring enheter med 
höga sjukskrivningstal. Syftet med detta är att bilda ett nätverk 
kring utvalda enheter med samordnande insatser från flera 
stödfunktioner. 
 
Målet är fortfarande att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas 
från att rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att 
jobba förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta 
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för 
att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt 
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås 
Stads projekt "Organisationshälsa" vars syfte är att minska 
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och 
tre enheter inom kost och lokalvård är igång med 
organisationshälsa. Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård 
för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande 
systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår 
(Grundskolenämnden) 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 16(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på 
individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med 
förutsättningar i arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät 
och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller 
organisatorisk nivå vid behov. 
Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen 
av Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets 
utfall för året. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

• att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

• att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

• sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

• att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

• att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

• att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
• att utveckla specialkompetens och metodstöd 
• att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

• att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

•  att ha regelbundna månadsuppföljningar med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

• sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

• att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

• att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

• att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
• att utveckla specialkompetens och metodstöd 
• att erbjuda mentorer och handledning.  

(Arbetslivsnämnden) 
 
Nämnden och förvaltningen arbetar systematiskt med 
arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron. Den utarbetad 
handlingsplanen för god arbetsmiljö är ett levande dokument 
som nämndens verksamheter följer. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp regelbundet på 
arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupp och 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Det pågår 
partsgemensamma arbete med att följa upp ohälsotal och bidra 
med input om hur vissa arbetsplatser kan arbeta för att minska 
ohälsotal (Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna 
medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering 
av förvaltningens HR-specialister. En arbetsmiljöutbildning ges i 
förvaltningens regi till skyddsombud/arbetsplatsombud och 
enhetschefer tillsammans vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås stads övergripande arbete för fortsatt arbete med 
frågan hur nämnderna ska organisera verksamheten för att 
minska sjukfrånvaron.  (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Geno
mfört 

7 (st) 

 Delvis 8 (st) 

En hel del arbete har genomförts under året när det gäller 
digitalisering. Mycket av arbetet är kopplat till 
förhållningsreglerna m.a.a Coronapandemin. Genom arbetet 
finns nu än mer ökade möjligheter att genomföra arbetsinsatser 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

• sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

• att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

• att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

• att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
• att utveckla specialkompetens och metodstöd 
• att erbjuda mentorer och handledning.  

(Arbetslivsnämnden) 
 
Nämnden och förvaltningen arbetar systematiskt med 
arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron. Den utarbetad 
handlingsplanen för god arbetsmiljö är ett levande dokument 
som nämndens verksamheter följer. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp regelbundet på 
arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupp och 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Det pågår 
partsgemensamma arbete med att följa upp ohälsotal och bidra 
med input om hur vissa arbetsplatser kan arbeta för att minska 
ohälsotal (Sociala omsorgsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna 
medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering 
av förvaltningens HR-specialister. En arbetsmiljöutbildning ges i 
förvaltningens regi till skyddsombud/arbetsplatsombud och 
enhetschefer tillsammans vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås stads övergripande arbete för fortsatt arbete med 
frågan hur nämnderna ska organisera verksamheten för att 
minska sjukfrånvaron.  (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Geno
mfört 

7 (st) 

 Delvis 8 (st) 

En hel del arbete har genomförts under året när det gäller 
digitalisering. Mycket av arbetet är kopplat till 
förhållningsreglerna m.a.a Coronapandemin. Genom arbetet 
finns nu än mer ökade möjligheter att genomföra arbetsinsatser 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 18(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
geno
mfört 

 Ej 
svarat 

5 (st) 
 

på ett digitalt sätt.  (Revisorskollegiet) 
 
 
Förvaltningens arbete fortgår för att öka digitaliseringen och 
frigöra värdeskapande tid genom till exempel möten via Teams. I 
personal- och förhandlings arbete ligger att anpassa och införliva 
de verktyg Borås Stad har inom HR-området så att dessa stödjer 
HR-processerna. Där har arbetet med att använda InfoCaption 
vid introduktion och utbildning på bredfront kommit igång. Inom 
ramen för digitalisering ligger också uppbyggnaden och 
utveckling av en HR-modul i Stratsys, införandet av Heroma 
Kompetens och rapportering av arbetsskador och tillbud i KIA. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har till största delen system som 
är nödvändiga för ett effektivt arbete. Utredning avseende nytt 
system för ritningsarkiv och ett utvecklingsarbete avseende 
fastighetsdatabas pågår. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Inom bygglovsverksamheten har de digitala verktygen 
utvecklats, bland annat genom e-tjänster som möjliggör en helt 
digital ansökan. Bygglovsprocessen har till vissa delar 
automatiserats via en så kallad digital robot och dash board 
vilket skapar ett värde för kunden med en kortare och effektivare 
handläggningstid. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för både 
kvalitet och miljö. Inom ramen för det arbetet tas mål fram. Ett 
övergripande mål för perioden 2018-2020 handlar om IT-verktyg; 
de verktyg som finns att tillgå används på ett adekvat sätt i 
verksamheterna och att också hitta nya IT-lösningar. 
Förvaltningen är representerad i en centralt sammansatt grupp 
som undersöker möjligheterna till digitaliseringar inom 
personalområdet. (Servicenämnden) 
 
Förvaltningen ligger i framkant med digitala möten, vilka i sin tur 
sparar tid då dessa är mer effektiva. Sedan 2019 är körjournaler 
i bilpoolsbilar digitala. 
 
Förvaltningen önskar att fler interna e-tjänster blir tillgängliga för 
medarbetarna så att processer kan genomföras digitalt istället 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  10 decem

ber 2020

B 3670

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 19(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
för analogt, exempelvis ansökan om friskvårdsbidrag, 
anställningsavtal och många andra blanketter kopplade till 
anställning. (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- 
och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska 
intensifiera sitt digitaliseringsarbete. En kartläggning av 
pågående arbete, behov och framtida möjligheter har påbörjats 
och kommer rapporteras till nämnden under året. Kartläggningen 
berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur 
digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och 
utvecklas. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är 
starkt förknippat med verksamhetsutveckling vilket påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin 
tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet 
på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig 
kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare 
samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom 
förändringsledning hos framförallt chefer för att minska friktionen 
till ett digitalt arbetsliv.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Digitalisering är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen och arbetar för att digitalisera 
processer och arbetssätt i flera verksamheter. På sikt kommer 
digitaliseringen att förändra arbetssätt och frigöra tid för 
medarbetare att arbeta med andra kvalitetshöjande insatser i 
verksamheten. Förvaltningen är medveten om att 
digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling 
vilket kommer att påverka arbetssätt, förhållningssätt och rutiner 
för medarbetare vilket i sin tur påverka arbetsmiljöarbetet och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav 
på kontinuerlig kompetensutveckling av förvaltningens befintliga 
medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens 
inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska 
friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
för analogt, exempelvis ansökan om friskvårdsbidrag, 
anställningsavtal och många andra blanketter kopplade till 
anställning. (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- 
och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska 
intensifiera sitt digitaliseringsarbete. En kartläggning av 
pågående arbete, behov och framtida möjligheter har påbörjats 
och kommer rapporteras till nämnden under året. Kartläggningen 
berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur 
digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och 
utvecklas. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är 
starkt förknippat med verksamhetsutveckling vilket påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin 
tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet 
på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig 
kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare 
samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom 
förändringsledning hos framförallt chefer för att minska friktionen 
till ett digitalt arbetsliv.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Digitalisering är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen och arbetar för att digitalisera 
processer och arbetssätt i flera verksamheter. På sikt kommer 
digitaliseringen att förändra arbetssätt och frigöra tid för 
medarbetare att arbeta med andra kvalitetshöjande insatser i 
verksamheten. Förvaltningen är medveten om att 
digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling 
vilket kommer att påverka arbetssätt, förhållningssätt och rutiner 
för medarbetare vilket i sin tur påverka arbetsmiljöarbetet och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav 
på kontinuerlig kompetensutveckling av förvaltningens befintliga 
medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens 
inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska 
friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
förvaltningen. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Under pandemin har digitaliseringen utvecklats snabbt och 
intensivt. All personal som inte är operativ på förskolorna har 
ställt om till digitalt arbete under våren. Förvaltningen har 
genomfört en enkätundersökning för att kartlägga chefer och 
den administrativa/ stödpersonalens upplevelse av digitalt 
hemarbete, i syfte att utveckla formerna för digitalt samarbete 
och kommunikation. Personalen upplever att digitaliserat 
hemarbete frigör tid, minskar resandet och ger en lugnare 
arbetsmiljö genom att tillåta en större flexibilitet. En satsning på 
fler digitala verktyg behöver komplettera det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 
 
Förskoleförvaltningens administrativa arbete mot 
vårdnadshavare är digitaliserat vilket skapar en ökad 
tillgänglighet för både vårdnadshavare och medarbetare på 
förskolorna. Vårdnadshavarna ansöker om plats och uppdaterar 
själva sina och barnets uppgifter i verksamhetssystemet. 
Digitaliseringen används även för att dokumentera och 
synliggöra barnens lärande. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, 
ekonomi, personal och verksamhetsplan. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp att genom digitalisering frigöra värdeskapande 
tid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppe 
(Grundskolenämnden) 
 
 
Skolans digitalisering är ett av förvaltningens prioriterade 
utvecklingsområden. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att 
skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga 
lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och 
flera insatser har genomförts för att skapa goda förutsättningar 
för skolans digitalisering bl.a. en gemensam skolportal för 
inloggning i samtliga pedagogiska system. Förvaltningen har 
dessutom under året startat upp ett arbete med att ta fram en 
gemensam digitaliseringsplan för förvaltningen, ett arbete som 
syftar till att höja den digitala kompetensen samt skapa 
likvärdiga förutsättningar för eleverna. 
Arbetet med skolans digitalisering har under året hämmats av  
driftsproblem i ett av de stora administrativa systemen (IST) 
samt att Covid 19 begränsat möjligheten att slutföra arbetet med 
digitaliseringsplanen inom satt tidsram, arbetet kommer att 
fortsätta när ordinarie verksamhet återupptas. Förvaltningens 
bedömning är att den digitala kompetensen hos samtliga lärare 
kommer att öka avsevärt under den tid som undervisningen 
bedrivs genom fjärr- och distansundervisning vilket i 
förlängningen kommer att frigöra värdeskapande tid 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid.  

• I högre grad använda Skype och Teams  samt andra 
digitala medier för att minska antalet resor 

• digitala signaturer för sociala jouren 
• nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis 

råd-stöd chattforum 
• under en testperiod pröva allmän socialtjänst-chat  
• fortsätta följa utvecklingen av taligenkänning för att 

effektivera dokumentation 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Förvaltningen har utbildat medarbetare i Teams-verktyget. 
 
Försörjningsenheten kommer att utveckla verksamheten genom 
att införa e-tjänster. Projektet började under år 2019. 
Projektgrupp är tillsatt, målsättningen är att införa Mina Sidor för 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
sökande av ekonomiskt bistånd vilket innebär att kunna se sitt 
ärende digitalt, få information om eventuell komplettering, när 
ärendet har beslutats och när utbetalningarna kommer att ske. 
Breddinförande pågår. Därefter kommer försörjningsenheten att 
arbeta för införandet av digitala ansökningar i stället för som nu i 
pappersform. Detta kommer att frigöra tid hos socialsekreterarna 
för att lägga mer tid för det sociala arbetet. (Arbetslivsnämnden) 
 
Under våren har en HR-specialist arbetat intensivt tillsammans 
med flera expertfunktioner i förvaltningen med att skapa en 
digital introduktion. Målet med den digitala introduktionen för 
kärnpersonal är att frigöra tid för enhetschefer, säkra kvalitén på 
introduktionen och på sikt ge bättre förutsättningar för nya 
medarbetare att komma in i sin roll och i förlängningen 
förhoppningsvis stanna hos oss i högre utsträckning. 
 
En HR-specialist sitter med i gruppen ”HR och digitalisering” där 
gruppen arbetar för att se vilka HR-processer som kan 
digitaliseras för att frigöra värdeskapande tid. Gruppen 
undersöker också möjligheterna till ett 
kompetenskartläggningssystem. 
 
Förvaltningen har haft några enheter som pilot i systemet som 
heter KIA och målet är nu att det införs under hösten 2020. 
Systemet  kommer underlätta anmälan av arbetsskador och 
tillbud för medarbetare, administrationen av dessa för chefer och 
HR samt genom detta förhoppningsvis ge en mer tillförlitlig 
statistik kring det samma. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
Vård och äldrenämnden har genomfört flera projekt för att frigöra 
värdeskapande tid genom digitalisering. Under 2019 infördes 
inköp online för dagligvaror i alla hemtjänstgrupper. Digitala 
signeringslistor för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (ex 
läkemedelsgivning) infördes också under 2019. Hemtjänsten har 
börjat att använda en app för att kunna läsa 
genomförandeplaner, vårdplaner och dokumentera i 
verksamhetssystemet Viva. Under 2020 kommer appen att börja 
användas på vård- och omsorgsboende. 
 
Under 2019 genomförde nämnden en upphandling av en så 
kallad trygghetshubb för ordinärt boende, särskilt boende och 
mobilt trygghetslarm utanför hemmet, samt diverse digitala 
tillbehör (välfärdsteknik). Nämndens tilldelningsbeslut 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att 
skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga 
lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och 
flera insatser har genomförts för att skapa goda förutsättningar 
för skolans digitalisering bl.a. en gemensam skolportal för 
inloggning i samtliga pedagogiska system. Förvaltningen har 
dessutom under året startat upp ett arbete med att ta fram en 
gemensam digitaliseringsplan för förvaltningen, ett arbete som 
syftar till att höja den digitala kompetensen samt skapa 
likvärdiga förutsättningar för eleverna. 
Arbetet med skolans digitalisering har under året hämmats av  
driftsproblem i ett av de stora administrativa systemen (IST) 
samt att Covid 19 begränsat möjligheten att slutföra arbetet med 
digitaliseringsplanen inom satt tidsram, arbetet kommer att 
fortsätta när ordinarie verksamhet återupptas. Förvaltningens 
bedömning är att den digitala kompetensen hos samtliga lärare 
kommer att öka avsevärt under den tid som undervisningen 
bedrivs genom fjärr- och distansundervisning vilket i 
förlängningen kommer att frigöra värdeskapande tid 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid.  

• I högre grad använda Skype och Teams  samt andra 
digitala medier för att minska antalet resor 

• digitala signaturer för sociala jouren 
• nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis 

råd-stöd chattforum 
• under en testperiod pröva allmän socialtjänst-chat  
• fortsätta följa utvecklingen av taligenkänning för att 

effektivera dokumentation 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
 
Förvaltningen har utbildat medarbetare i Teams-verktyget. 
 
Försörjningsenheten kommer att utveckla verksamheten genom 
att införa e-tjänster. Projektet började under år 2019. 
Projektgrupp är tillsatt, målsättningen är att införa Mina Sidor för 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
sökande av ekonomiskt bistånd vilket innebär att kunna se sitt 
ärende digitalt, få information om eventuell komplettering, när 
ärendet har beslutats och när utbetalningarna kommer att ske. 
Breddinförande pågår. Därefter kommer försörjningsenheten att 
arbeta för införandet av digitala ansökningar i stället för som nu i 
pappersform. Detta kommer att frigöra tid hos socialsekreterarna 
för att lägga mer tid för det sociala arbetet. (Arbetslivsnämnden) 
 
Under våren har en HR-specialist arbetat intensivt tillsammans 
med flera expertfunktioner i förvaltningen med att skapa en 
digital introduktion. Målet med den digitala introduktionen för 
kärnpersonal är att frigöra tid för enhetschefer, säkra kvalitén på 
introduktionen och på sikt ge bättre förutsättningar för nya 
medarbetare att komma in i sin roll och i förlängningen 
förhoppningsvis stanna hos oss i högre utsträckning. 
 
En HR-specialist sitter med i gruppen ”HR och digitalisering” där 
gruppen arbetar för att se vilka HR-processer som kan 
digitaliseras för att frigöra värdeskapande tid. Gruppen 
undersöker också möjligheterna till ett 
kompetenskartläggningssystem. 
 
Förvaltningen har haft några enheter som pilot i systemet som 
heter KIA och målet är nu att det införs under hösten 2020. 
Systemet  kommer underlätta anmälan av arbetsskador och 
tillbud för medarbetare, administrationen av dessa för chefer och 
HR samt genom detta förhoppningsvis ge en mer tillförlitlig 
statistik kring det samma. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
 
Vård och äldrenämnden har genomfört flera projekt för att frigöra 
värdeskapande tid genom digitalisering. Under 2019 infördes 
inköp online för dagligvaror i alla hemtjänstgrupper. Digitala 
signeringslistor för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (ex 
läkemedelsgivning) infördes också under 2019. Hemtjänsten har 
börjat att använda en app för att kunna läsa 
genomförandeplaner, vårdplaner och dokumentera i 
verksamhetssystemet Viva. Under 2020 kommer appen att börja 
användas på vård- och omsorgsboende. 
 
Under 2019 genomförde nämnden en upphandling av en så 
kallad trygghetshubb för ordinärt boende, särskilt boende och 
mobilt trygghetslarm utanför hemmet, samt diverse digitala 
tillbehör (välfärdsteknik). Nämndens tilldelningsbeslut 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
överklagades och upphandlingen görs om under 2020. 
 
Nämnden har fått statsbidrag för ökad digitalisering i 
äldreomsorgen. Det kommer bland annat att användas för att 
utveckla en integration mellan verksamhetssystemet Viva och 
kvalitetsregistret Senior Alert. En integration innebär att den 
legitimerade inte behöver dokumentera riskbedömningar och 
uppföljningar i två system. 
 
Borås Stad har efter ansökan blivit utsedd av SKR till en av tio 
modellkommuner för arbetet med digitalisering inom 
äldreomsorgen. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Geno
mfört 

10 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 

Revisionskontoret tar när möjlighet finnes emot praktikanter från 
högskola/universitet. På det sättet bidrar kontoret till målet.  
(Revisorskollegiet) 
 
 
Förvaltningens arbete fortgår enligt planering. Förvaltningen är 
delaktig i arbetet med Integrationsmodellen som syftar till att öka 
möjligheterna till arbete för grupper som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har i flera år tagit emot 
feriearbetare med särskilda behov. Förvaltningen har ett nära 
samarbete med arbetsförmedlingen för att möjliggöra 
exempelvis utvecklingsanställningar. I dagsläget har en person 
sådan anställning på förvaltningen. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och 
möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet 
varit stabilt senaste åren. Vi har pensionsavgångar, men vi ser 
också att den tid en medarbetare som rekryterats stannar kvar i 
förvaltningen har blivit kortare, generellt sett. Vi har olika svårt 
att rekrytera beroende på vilken verksamhet det handlar om. Till 
exempel inom IT är det generellt svårt att rekrytera. Med ett ökat 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
rekryteringsbehov krävs flera olika typer av insatser för att täcka 
behovet. I den tidigare beslutade Kompetensförsörjningsplan 
finns prioriterade mål som ligger i linje med frågeställningen. 
(Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom 
arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett 
av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 
hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då 
förvaltningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
(Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att i samband med 
framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över 
möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda 
rekryteringen för att i större utsträckning skapa förutsättningar 
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få 
möjlighet till anställning i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Arbetet kommer även innebära att arbetstid frigörs för 
grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. I 
samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifiera insatser som kan samordnas gemensamt 
inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan inte kunnat starta och förvaltningen 
bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras under 2020 på 
grund av de uppgifter som stått tillbaka under vårens pandemi. 
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbetslag på 
Kransmossen för att underhålla och sköta området med 
tillhörande motionsspår. Tanken är att ta steget vidare på inom 
Anläggningsenheten med ytterligare något arbetslag, samma 
tankar finns på Träffpunkt Simonsland inför 2021. En 
handledare/arbetsledare kan ombesörja 3-4 arbetstagare som 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
överklagades och upphandlingen görs om under 2020. 
 
Nämnden har fått statsbidrag för ökad digitalisering i 
äldreomsorgen. Det kommer bland annat att användas för att 
utveckla en integration mellan verksamhetssystemet Viva och 
kvalitetsregistret Senior Alert. En integration innebär att den 
legitimerade inte behöver dokumentera riskbedömningar och 
uppföljningar i två system. 
 
Borås Stad har efter ansökan blivit utsedd av SKR till en av tio 
modellkommuner för arbetet med digitalisering inom 
äldreomsorgen. (Vård- och äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Geno
mfört 

10 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 

Revisionskontoret tar när möjlighet finnes emot praktikanter från 
högskola/universitet. På det sättet bidrar kontoret till målet.  
(Revisorskollegiet) 
 
 
Förvaltningens arbete fortgår enligt planering. Förvaltningen är 
delaktig i arbetet med Integrationsmodellen som syftar till att öka 
möjligheterna till arbete för grupper som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har i flera år tagit emot 
feriearbetare med särskilda behov. Förvaltningen har ett nära 
samarbete med arbetsförmedlingen för att möjliggöra 
exempelvis utvecklingsanställningar. I dagsläget har en person 
sådan anställning på förvaltningen. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och 
möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet 
varit stabilt senaste åren. Vi har pensionsavgångar, men vi ser 
också att den tid en medarbetare som rekryterats stannar kvar i 
förvaltningen har blivit kortare, generellt sett. Vi har olika svårt 
att rekrytera beroende på vilken verksamhet det handlar om. Till 
exempel inom IT är det generellt svårt att rekrytera. Med ett ökat 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
rekryteringsbehov krävs flera olika typer av insatser för att täcka 
behovet. I den tidigare beslutade Kompetensförsörjningsplan 
finns prioriterade mål som ligger i linje med frågeställningen. 
(Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom 
arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett 
av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 
hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då 
förvaltningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
(Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att i samband med 
framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över 
möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda 
rekryteringen för att i större utsträckning skapa förutsättningar 
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få 
möjlighet till anställning i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Arbetet kommer även innebära att arbetstid frigörs för 
grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. I 
samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifiera insatser som kan samordnas gemensamt 
inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan inte kunnat starta och förvaltningen 
bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras under 2020 på 
grund av de uppgifter som stått tillbaka under vårens pandemi. 
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbetslag på 
Kransmossen för att underhålla och sköta området med 
tillhörande motionsspår. Tanken är att ta steget vidare på inom 
Anläggningsenheten med ytterligare något arbetslag, samma 
tankar finns på Träffpunkt Simonsland inför 2021. En 
handledare/arbetsledare kan ombesörja 3-4 arbetstagare som 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kommer från målgruppen med funktionsnedsatta. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
Förvaltningen planerar att i samband med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera 
arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i större 
utsträckning skapa förutsättningar för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i 
Kulturförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att arbetstid 
frigörs för grunduppdraget och att kompetenser används mer 
effektivt. 
I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifieras insatser som kan samordnas 
gemensamt inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet inte kunnat starta och 
förvaltningen bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras 
under 2020 på grund av de uppgifter som stått tillbaka under 
vårens pandemi.  (Kulturnämnden) 
 
 
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att underlätta för 
valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. 
 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas 
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer 
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och 
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i 
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i 
lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska 
kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är 
starkare och utbildning är genomförd. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp för att öka anställningsbarheten för de 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. 
Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen 
(Grundskolenämnden) 
 
En väg in i Borås Stad - rekrytering av timavlönade 
medarbetare. Uppföljning och samtal för att medarbetarna skall 
skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i Borås Stad. 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar 
med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom målgruppen 
ska återgå i utbildning eller bli 
anställningsbara.Vuxenutbildningen arbetar med: 
Integrationsmodellen. Integrationsmodellen går ut på att 
personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att 
genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke såsom 
exempelvis lokalvårdare, omvårdnadspersonal eller kock. SFI-
kombi - SFI kombineras med yrkesutbildning i syfte att individen 
ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Dua-
delegationen för unga ut i arbete.Utbildningskontrakt innebär 
att de ungdomar över 20 år som inte har en färdig 
gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra klart den. 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
kommer från målgruppen med funktionsnedsatta. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
Förvaltningen planerar att i samband med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera 
arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i större 
utsträckning skapa förutsättningar för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i 
Kulturförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att arbetstid 
frigörs för grunduppdraget och att kompetenser används mer 
effektivt. 
I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifieras insatser som kan samordnas 
gemensamt inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet inte kunnat starta och 
förvaltningen bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras 
under 2020 på grund av de uppgifter som stått tillbaka under 
vårens pandemi.  (Kulturnämnden) 
 
 
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att underlätta för 
valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. 
 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 26(28) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
(Förskolenämnden) 
 
Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas 
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer 
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och 
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i 
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i 
lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska 
kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är 
starkare och utbildning är genomförd. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp för att öka anställningsbarheten för de 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. 
Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen 
(Grundskolenämnden) 
 
En väg in i Borås Stad - rekrytering av timavlönade 
medarbetare. Uppföljning och samtal för att medarbetarna skall 
skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i Borås Stad. 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar 
med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom målgruppen 
ska återgå i utbildning eller bli 
anställningsbara.Vuxenutbildningen arbetar med: 
Integrationsmodellen. Integrationsmodellen går ut på att 
personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att 
genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke såsom 
exempelvis lokalvårdare, omvårdnadspersonal eller kock. SFI-
kombi - SFI kombineras med yrkesutbildning i syfte att individen 
ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Dua-
delegationen för unga ut i arbete.Utbildningskontrakt innebär 
att de ungdomar över 20 år som inte har en färdig 
gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra klart den. 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande enligt nedan:  

• I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar 
anställningsbarhet och möjlighet till intern rörlighet inom 
och utom nämndens verksamheter. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Detta är Jobb Borås huvuduppdrag, genom samverkan med 
främst Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen stärker 
verksamheten personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden. Genom samarbetet finns det idag ca 512 
Boråsare som har särskilda behov för att komma ut på den 
ordinarie arbetsmarknaden. För att långsiktigt stärka individerna 
görs det en individuell anpassad genomförandeplan, som ofta 
innefattar utbildning på del av arbetstiden. Utbildningen kan 
handla om att individen ska få en sådan kompetens att han/hon 
kan fortsätta anställning i något av kommunens bristyrken. Jobb 
Borås har även uppdrag att söka upp och erbjuda insatser för 
Boråsare 16-29 år som inte har gymnasiekompetens och saknar 
myndighetskontakter. Individerna erbjuds insatser i form av 
praktik, ungdomsanställningar och motiverande insatser, med 
målet att främst gå en reguljär utbildning. Verksamhet finns även 
för att tidigt fånga upp utrikes födda kvinnor som varit 
föräldralediga och arbeta med deras inträde på 
arbetsmarknaden. (Arbetslivsnämnden) 
 
En stor del av nämndens verksamhet är att tillse att personer 
som står långt ifrån arbetsmarknarden får någon forma av 
arbete/sysselsättning. I övrigt samarbetar sociala 
omsorgsförvaltningen med alla förvaltningar och framförallt 
arbetslivsförvaltningen vad gäller sysselsättning i form av 
praktik, ferieplatser, extratjänster och språkelever m.m. Utöver 
det har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
förvaltningsspecifika kompetensplaner och skapar en tydlig bild 
av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av 
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande enligt nedan:  

• I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar 
anställningsbarhet och möjlighet till intern rörlighet inom 
och utom nämndens verksamheter. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Kommentar Tertial 2 2020 
Detta är Jobb Borås huvuduppdrag, genom samverkan med 
främst Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen stärker 
verksamheten personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden. Genom samarbetet finns det idag ca 512 
Boråsare som har särskilda behov för att komma ut på den 
ordinarie arbetsmarknaden. För att långsiktigt stärka individerna 
görs det en individuell anpassad genomförandeplan, som ofta 
innefattar utbildning på del av arbetstiden. Utbildningen kan 
handla om att individen ska få en sådan kompetens att han/hon 
kan fortsätta anställning i något av kommunens bristyrken. Jobb 
Borås har även uppdrag att söka upp och erbjuda insatser för 
Boråsare 16-29 år som inte har gymnasiekompetens och saknar 
myndighetskontakter. Individerna erbjuds insatser i form av 
praktik, ungdomsanställningar och motiverande insatser, med 
målet att främst gå en reguljär utbildning. Verksamhet finns även 
för att tidigt fånga upp utrikes födda kvinnor som varit 
föräldralediga och arbeta med deras inträde på 
arbetsmarknaden. (Arbetslivsnämnden) 
 
En stor del av nämndens verksamhet är att tillse att personer 
som står långt ifrån arbetsmarknarden får någon forma av 
arbete/sysselsättning. I övrigt samarbetar sociala 
omsorgsförvaltningen med alla förvaltningar och framförallt 
arbetslivsförvaltningen vad gäller sysselsättning i form av 
praktik, ferieplatser, extratjänster och språkelever m.m. Utöver 
det har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
förvaltningsspecifika kompetensplaner och skapar en tydlig bild 
av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av 
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter. 
(Sociala omsorgsnämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Under 2019 startade nämnden i samverkan med 
Arbetslivsnämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ett projekt kring nya yrkestitlar inom 
äldreomsorgen. I projektet har nyanlända och andra personer 
som står till arbetsmarknadens förfogande erbjudits en utbildning 
till servicebiträde. Deltagarna har under ett års tid varvat 
serviceutbildning, språkutbildning och praktik på någon enhet. 
De som klarar kraven för anställning som servicebiträde erbjuds 
efter slutförd utbildning en tillsvidareanställning i förvaltningen. 
Ett syfte med att införa nya titlar är att använda personalens 
kompetens rätt ex genom att avlasta undersköterskor 
serviceuppgifter så att de kan arbeta mer med 
omvårdnadsinsatser. Ett annat syfte är att servicebiträdena ska 
närma sig ett arbete inom vård och omsorg genom att motiveras 
att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. De 
medarbetare som varit handledare till deltagarna har fått en 
utbildning för att bli språkombud. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med hur 
nämnderna ska öka anställningsbarheten för de personer som 
står till arbetsmarknadens förfogande.  (Vård- och 
äldrenämnden) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska 
ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna 
ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Stadsledningskansliets stadsövergripande arbete tillsammans 
med förvaltningarna med att driva samtliga uppdrag från 
personalekonomisk redovisning fortgår. Corona påverkade 
arbetet under en period då HR-funktionerna fick fokusera på 
arbetsmiljö och bemanning här och nu under pandemin. 
(Kommunstyrelsen) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00751 3.3.6.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Justering av regler för färdtjänst 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för färdtjänst § 6 Avgifter får följande lydelse: 

Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 
enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller 
ombord på buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift. 

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. 

Avgift för ledsagare uttas inte. 

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan 
färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften 
inom färdtjänsten.            

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden föreslår en justering i regelverket för färdtjänst med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. I november 2020 
ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då färdtjänsten enligt 
gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det konsekvenser för 
färdtjänstens kostnader. 

Enligt dagens regler ska Borås Stad följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett 
för resor i hela färdtjänstområdet. Detta innebär en stor förändring för resor 
som görs från Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr 
billigare för kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår 
fordonsflotta. Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer 
också sänkas kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen. 

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Nr 122
Justering av regler för färdtjänst
2020-11-09 Dnr KS 2020-00751 3.3.6.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3681

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Tekniska nämnden anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en 
skälig egenavgift för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för 
Borås Stad. 

Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Förslag från Tekniska nämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
 
 
 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Från: TEK.diarium@boras.se 
Skickat: den 2 oktober 2020 10:55 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Tekniska nämndens förslag på justering av Regler för färdtjänst 
Bifogade filer: Skrivelse Justering av Regler för färdtjänst och tillämpningsföreskrifter 

för färdtjänst.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder Tekniska nämndens förslag på justering av Regler för färdtjänst, för vidare 
handläggning. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Emma Nyström Svensson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Tekniska förvaltningen 
Kungsgatan 57, 501 80 Borås 
033- 35 74 32 

0768 88 74 32 
boras.se 

  

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

  

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Norberg 
Handläggare 
033 355057 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00591 3.3.6.25 
 

  

 

Justering av Regler för färdtjänst och 
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner förslaget om justering i regelverket med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. Förlaget översänds 
till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Sammanfattning 
I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 
färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 
konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 
hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 
Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 
kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 
Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 
kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 
för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  
Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 
Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler.     
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Från: TEK.diarium@boras.se 
Skickat: den 2 oktober 2020 10:55 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Tekniska nämndens förslag på justering av Regler för färdtjänst 
Bifogade filer: Skrivelse Justering av Regler för färdtjänst och tillämpningsföreskrifter 

för färdtjänst.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder Tekniska nämndens förslag på justering av Regler för färdtjänst, för vidare 
handläggning. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Emma Nyström Svensson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Tekniska förvaltningen 
Kungsgatan 57, 501 80 Borås 
033- 35 74 32 

0768 88 74 32 
boras.se 

  

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

  

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Norberg 
Handläggare 
033 355057 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00591 3.3.6.25 
 

  

 

Justering av Regler för färdtjänst och 
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner förslaget om justering i regelverket med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. Förlaget översänds 
till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Sammanfattning 
I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 
färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 
konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 
hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 
Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 
kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 
Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 
kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 
för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  
Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 
Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler.     
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Ärendet i sin helhet 

Anledning till nedanstående förslag: 
I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 
färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 
konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  
 
Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 
hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 
Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 
kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 
Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 
kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   
 
Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 
 
Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 
för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  
Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 
Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler. 

Vi föreslår att Regler för färdtjänst ändras till: 
§ 6 Avgifter  
Vid färdtjänstresa inom färdtjänstområdet Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 
enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på 
buss. 
För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift.  
För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 
Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär.   
Avgift för ledsagare uttas inte.  
För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan färdtjänstresenären 
debiteras en avgift uppgående till 10 gånger enkelbiljettavgift inom färdtjänsten egenavgiften 
inom färdtjänsten. 
 
Samt att Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst ändras som 
nedan  
Resans genomförande 
Sista stycket: 
Om en person vid upprepade tillfällen och efter tillsägelse, beställer resor som inte genomförs, 
eller avbokar sina resor för sent, kan straffavgift om 10 ggr kontantavgiften i 
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kollektivtrafiken egenavgiften inom färdtjänsten tas ut. En förutsättning är dock att det inte 
är funktionshindret som är orsak till att resorna inte genomförs. 

Nuvarande egenavgifter inom färdtjänsten 
 

 
 

Egenavgift f.om. November 2020 – Utan ändring av reglerna 

 
 
 
 
 
 
 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Tätort 33 25 595 

 

445 

Kommun 44 33 595 

 

445 

10 km utanför 
kommungräns 79 60 1250 940 

Landvetter flygplats 106 77 - - 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad  
(tidigare tätort + kommun) 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns i Zon C 
(kommuner utom nedan) 41 31 795 

 

595 

10 km utanför 
kommungräns i Zon B 
(Härryda, Alingsås) 82 61 1195 895 

Landvetter flygplats 82 61 - - 
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Egenavgifter – Nytt förslag 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på egenavgifter 2020 
2. Regler för färdtjänst   
3. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst                           

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns 82 62 1390 1040  

Landvetter flygplats 123 93 - - 

 

 Kom
m

unstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

H
em

sida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
H

andläggare 
033 357129 

K
O

M
M

U
N

FU
LLM

ÄK
TIG

ESK
R

IVELSE 
Sida 
1(1) 

D
atum

 
2020-11-09 

Instans 
K

om
m

unstyrelsen 
D

nr KS 2020-00761 1.2.4.1 
 

 

 
K

om
m

unfullm
äktige 

 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019 

K
om

m
unstyrelsen föreslår K

om
m

unfullm
äktige besluta 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksam
het.             

Ärendet i sin helhet 
E

nligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum
 för Tekoindustrin 

(Proteko) ankom
m

er det på K
om

m
unfullm

äktige att besluta i frågan om
 

ansvarsfrihet för styrelsen.           

Styrelsen för stiftelsen har inkom
m

it m
ed verksam

hetsberättelse för 2019 jäm
te 

årsredovisning och revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat,  
-3 538 tkr. Balansom

slutningen är per balansdagen 7 163 tkr, m
ed en soliditet 

(andel eget kapital) på 39 %
. 

E
nligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet m

ed 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledam

öterna har inte handlat i strid m
ed 

stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.   

 B
eslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-11-09 
2. Fullm

äktigeskrivelse, 2020-11-09 
3. Å

rsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019, 2020-10-07 
 

 

K
om

m
unfullm

äktiges beslut expedieras till 
1. Stiftelsen Proteko, Christian.Lundell@

proteko.se 
  U

lf O
lsson 

K
om

m
unstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00761 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.             

Ärendet i sin helhet 
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin 
(Proteko) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen.           

Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2019 jämte 
årsredovisning och revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat,  
-3 538 tkr. Balansomslutningen är per balansdagen 7 163 tkr, med en soliditet 
(andel eget kapital) på 39 %. 

Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.   

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-11-09 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
3. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019, 2020-10-07 
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stiftelsen Proteko, Christian.Lundell@proteko.se 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 123
Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019
2020-11-09 Dnr KS 2020-00761 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3688

Från: Christian Lundell <Christian.Lundell@proteko.se> 
Skickat: den 7 oktober 2020 18:04 
Till: Borås Stad 
Kopia: Evelina Pirs 
Ämne: Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Proteko 
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse_Årsredovisning_Revisionsberättelse 2019.pdf 
 
Hej,  
 
Översänder Verksamhetsberättelse-Årsredovisning-Revisionsberättelse för år 2019 för Kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Christian Lundell 
VD 
 
Nordiska Textilakademin 
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås 
Postadress: Box 55008, 501 14 Borås 
Kontoret: 033-410107    Mobil: 0739-602626 
www.nordiskatextilakademin.se  
 

 
 
En del av Stiftelsen Proteko 
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Från: Christian Lundell <Christian.Lundell@proteko.se> 
Skickat: den 7 oktober 2020 18:04 
Till: Borås Stad 
Kopia: Evelina Pirs 
Ämne: Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Proteko 
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse_Årsredovisning_Revisionsberättelse 2019.pdf 
 
Hej,  
 
Översänder Verksamhetsberättelse-Årsredovisning-Revisionsberättelse för år 2019 för Kommunfullmäktige att besluta om 
ansvarsfrihet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Christian Lundell 
VD 
 
Nordiska Textilakademin 
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås 
Postadress: Box 55008, 501 14 Borås 
Kontoret: 033-410107    Mobil: 0739-602626 
www.nordiskatextilakademin.se  
 

 
 
En del av Stiftelsen Proteko 
 
 

 
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
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Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07 
info@Proteko.se • www.Proteko.se 

PPrrootteekkooss  vveerrkkssaammhheettssåårr  22001199  
 
För Stiftelsen Proteko har 2019 varit ett år där ny 
verksamhet lagts till den befintliga och 
omsättningen kunnat ökats, vilket är av högsta 
prioritet för att nå en långsiktig hållbar 
verksamhet. Fortsatt finns utmaningen kvar att 
skapa lönsamhet även om resultatet förbättras 
kontinuerligt.  
 
Den nya verksamhet består dels av fler 
företagssamarbeten, vilket är möjligt genom en 
större volym när Nordiska Textilakademin nu 
bedriver 5 heltidsutbildningar motsvarande totalt 
över 200 studerande, att jämföra med 70 
studerande 2018, dels genom den helt nya 
verksamheten inom Kompetensslussen, som i 
första steget skall bygga upp system för validering 
av nyanlända för bristyrket Sömnadsoperatör.  
 
SSttrraatteeggii  
 
Dagens utbildningssystem står inför en rad 
utmaningar där framför allt traditionella system 
utmanas av nya aktörer; snabbrörligare, digitala 
och mer anpassade till näringslivets krav och med 
en högre grad av ”anställningsbarhet”. 
 
Synen på utbildning förändras också drastiskt – 
där kontinuerligt lärande ersätter den 
färdigutbildade experten. Proteko går här i 
bräschen för morgondagens utbildning: 
individualiserat program, nära företagen och 
studenten, för ett livslångt lärande.  
 
Att behålla och rekrytera rätt kompetens är en av 
företagens största framtidsutmaningar. Vår roll är 
att agera trygg och naturlig partner: en expert på 
morgondagens textila yrken. 
 
Vår affärsidé: 
”Vi säkerställer Sveriges textila kompetens.” 
Vårt kundlöfte: 
”Professionell textil kompetens.” 

Vår vision: 
”Top of mind inom yrkesinriktade textila 
utbildningar.” 
 
EEkkoonnoommiisskkaa  nnyycckkeellttaall  
  
Resultatet för 2019 är fortsatt negativt men 
förbättras succesivt tack vare intäktsökningen, 
som i huvudsak beror på en större 
utbildningsvolym, fler uppdrag för näringslivet 
samt den nya verksamheten Kompetensslussen 
som har fokus på effektivare 
kompetensförsörjning genom validering. 
Kostnadssidan har under första halvåret fortsatt 
tyngs av uppstartskostnader främst avseende 
rekrytering och introduktion av nya lärare. Även 
verksamheten i Åre påverkar resultatet på grund 
av för få studerande samt avvecklingskostnader.  
 

 
 
 
 
 

Volymökning innebar även att fler lokaler fick 
hyras, vilket inte täcktes av Borås Stad trots att 
Urkunden kan tolkas så.    Resultatet kommer 
förbättras betydligt under 2020 då intäkter och 
kostnader skall vara i balans.  
 
Utvecklingen av COVID-19 påverkar självklart 
verksamheten, dock i huvudsak positivt då olika 
utbildningsinsatser skall främja varslade och 
permitterade.   
  
NNoorrddiisskkaa  TTeexxttiillaakkaaddeemmiinn  
 
Stiftelsens utbildningar bedrivs under varumärket 
Nordiska Textilakademin och är framgångsrika sett 
till att fler än 98% får jobb inom branschen, ett 
högt söktryck samt positiv återkoppling från de 
studerande och samverkande företag.  
 

 2019 2018 2017 2016 

Nettomsättning 12 447 7 540 7 727 9 953 
Vinst/Förlust -3 538 -4 940 -5 683 -3 594 
Soliditet 39 70 86 95 
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Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07 
info@Proteko.se • www.Proteko.se 

Under hösten 2019 nåddes full effekt av Stiftelsens 
utbyggnad av Yrkeshögskolan med totalt 9 klasser. 
De omsök som gjordes under 2019 fick alla positivt 
besked i januari 2020, vilket betyder en bra 
kontinuitet framgent.  
 
I och med detta arbetar vi vidare med starkare 
fokus på att stötta företagen med utbildning och 
att maximera näringslivets involvering och nytta.  
 
Under 2019 valde mer än 25 företag att samverka 
med de studerande inom Nordiska 
Textilakademin. Extra glädjande är projekten med 
Borås Parkeringsbolag, Craft of Scandinavia AB, 
Eton AB,  NAKD, TEKO, Sveriges Textil och 
Modeföretag, HASBRO Inc., Pelle Vävare, m.fl. som 
bidragit till utbildningarnas kontanta 
medfinansiering.  
 
Internationell inköpare  
inom textil, mode och funktion. 2 år 
 
Utbildningen som bedrivits i mer än 20 år 
beviljades 3 starter med 35 studenter/start. 
Utbildningen är Stiftelsen mest etablerare och har 
ett högt söktryck (>7 sökande per plats). De 
studerande har en fortsatt mycket bra 
arbetsmarknad och företag ger en mycket positiv 
återkoppling.  
 
Internationell säljare inom textil, mode och 
funktion. 2 år 
 
Utbildningen är inne på sin andra omgång med 20 
studerande/start hösten 2019. Ytterligare tre 
starter beviljades våren 2020. Här ser vi att 
efterfrågan av företagssäljare är stor i regionen 
och möjligheten till jobb bedöms som goda.  

 
Kvalitets- och produktionsutvecklare. 2 år  

 
Utbildningen är inne på sin andra omgång med 25 
studenter/start hösten 2019. Ytterligare tre starter 
beviljades våren 2020. Eftersom utbildningen har 

ett viktigt fokus på Hållbarhet ses detta som 
anledningen till dess attraktivitet och vi ser även 
att näringslivet i allt större utsträckning efterfrågar 
denna typ av utbildning. 

 
Internationell designer inom textil, mode och 
funktion, 400 YH-poäng/2 år  

 
En viktig utbildning för branschen och Stiftelsen är 
designutbildningen, då utbildningarna tillsammans 
ger en komplett bas för utbildningserbjudandet. 
Utbildningen är inne på sin andra omgång med 
start hösten 2019 och beviljades ytterligare två 
starter under våren 2020 med 20 studenter/start. 
 
Internationell design- och produktutvecklare inom 
sport & funktion. 1 år (Åre) 
 
En intensiv YH-utbildningen med terminsavgift till 
den som vill vidareutveckla ett sport- och outdoor-
intresse till ett yrkesliv. Utbildningen är inne på sin 
första omgång. På grund av lågt intresse kommer 
utbildningen förändras. Lokaler i Åre avvecklas 
därför. 

 
Fristående utbildningar & kurser 

 
Under 2019 har det blivit än mer tydligt med 
svårigheten att ta betalt för utbildning och kurser. 
Plan för 2020 är att i utveckla flera av dessa kurser 
inom ramen för Yrkeshögskolans nya möjlighet 
med kurser & kurspaket.  

 
KKoommppeetteennsssslluusssseenn 
 
Utvecklingen av Kompetensslussen har sin grund i 
utvecklingen av ett branschvalideringssystem för 
TEKO inom ramen för projektet BOSS, som under 
2019 fortsatt med växande intensitet. Samarbete med 
andra branscher och aktörer har gjort att systemet 
kunnat byggas relativt snabbt. TEKO är nu med i 
Svensk Industrivalidering och är därmed med och 
påverkar utvecklingen på nationell nivå.  
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Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07 
info@Proteko.se • www.Proteko.se 

Validering inom textil har utvecklats och testning 
påbörjas under andra kvartalet 2020. Systemet får en 
direkt utvärdering och användning av det arbetet 
som sker i Kompetensslussen, där en 
yrkeskvalifikation Sömnadsoperatör tagits fram och 
den bildar basen för den pilotgrupp av nyanlända 
som valts ut. 
 
  
PPrroojjeekktt    

 
Projektet CREATEX har gett unga designers en 
möjlighet att genom inspiration av det textila arvet 
skapa nya produkter. Här ingår som en del att ca 
100 mönster ut Textilmuseets samlingar 
digitaliserats.  
  
BBoollaaggeenn  KKoommppeetteennssppoooolleenn  ii  SSjjuuhhäärraadd  AABB  &&  
PPrrootteekkoo  LLäärroommeeddeell  AABB  
 
Verksamheten i bolagen är mycket begränsad och 
är i praktiken vilande.  
  
 
Borås 2020-04-21 
 
 
Christian Lundell 
Verkställande Direktör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00771 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borgensavgift med 0,65% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 300 000 kr            

Ärendet i sin helhet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 
Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 
även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 
externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 
låneomsättning. 

Låneomsättning av befintliga borgensåtaganden   

Under perioden december 2019 till och med oktober 2020 har Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som ryms inom Borås 
Stads ursprungliga borgensåtagande för föreningen.  

Borgensavgift behöver fastställas för lån på 6 300 000 kr. Uppgift från 
kreditgivaren har visat på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen 
respektive utan kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig 
borgensavgift. 

Mot bakgrund av delegationsbeslut 17/2020 diarienummer 2020-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,65% avseende lån på 
6 300 000 kr.          

   

Beslutsunderlag 
- 
   

Samverkan 
- 

Nr 124
Förändringar i externa borgensåtaganden 2020
2020-11-09 Dnr KS 2020-00771 2.4.2.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. fredrik.backman@riksbyggen.se 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. fredrik.backman@riksbyggen.se 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00596 2.4.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att Borås Stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 
2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Borås Stad åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.   

Att Borås Stad bekräftar att Kommuninvest äger företräda Borås Stad genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 

Att Borås Stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av de medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Att Borås Stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari Borås Stads ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kerstin Hermansson (C) 
och finanschefen Susanne Glans att för Borås Stads räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.           

Ärendet i sin helhet 
Kommuninvest Ekonomiska förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningens helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Kommuninvest Ekonomiska 
förenings stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
separat undertecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Borås Stad utfärdade sin borgensförbindelse den 6 
december 2011. 

Nr 125
Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat
2020-11-09 Dnr KS 2020-00596 2.4.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer inom 
kort att löpa ut och därför behöver Kommunfullmäktige fatta ett beslut som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). 
Borås Stad undertecknade både regressavtalet och garantiavtalet den 6 
december 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför bekräftas i enlighet med vad som angivits för borgensförbindelsen.            

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
2. Skrivelse Kommuninvest, 2020-07-21   

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Advokatfirman Lindahl, victoria.bromark@lindahl.se 
 
 
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer inom 
kort att löpa ut och därför behöver Kommunfullmäktige fatta ett beslut som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). 
Borås Stad undertecknade både regressavtalet och garantiavtalet den 6 
december 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför bekräftas i enlighet med vad som angivits för borgensförbindelsen.            

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
2. Skrivelse Kommuninvest, 2020-07-21   

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Advokatfirman Lindahl, victoria.bromark@lindahl.se 
 
 
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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M +46 76 852 35 69 
sebastian.massaro@lindahl.se 
Vasastrand 11 
P.O. Box 143  
SE-701 42 ÖREBRO Sweden 

 
STOCKHOLM  GÖTEBORG  MALMÖ  UPPSALA  ÖREBRO  HELSINGBORG  lindahl.se  

All services rendered by Lindahl are subject to the General Terms and Conditions available here.  
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may 
contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended 
recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person. Any personal 
data will be processed in accordance with Lindahl's privacy notice, available here.  
 

 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 
 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

2020-07-21 
 
 Borås Stad 
 Att: Magnus Widén 
 501 80 Borås 
  
              
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Vi skriver till dig som kontaktperson för Borås Stad som är medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”).  
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Borås Stad utfärdade sin borgensförbindelse den 6 december 2011. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 
medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.  
Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet 
är det av mycket stor vikt att Borås Stad innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3711

 

 

M +46 76 852 35 69 
sebastian.massaro@lindahl.se 
Vasastrand 11 
P.O. Box 143  
SE-701 42 ÖREBRO Sweden 

 
STOCKHOLM  GÖTEBORG  MALMÖ  UPPSALA  ÖREBRO  HELSINGBORG  lindahl.se  

All services rendered by Lindahl are subject to the General Terms and Conditions available here.  
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may 
contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended 
recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person. Any personal 
data will be processed in accordance with Lindahl's privacy notice, available here.  
 

 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 
 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

2020-07-21 
 
 Borås Stad 
 Att: Magnus Widén 
 501 80 Borås 
  
              
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Vi skriver till dig som kontaktperson för Borås Stad som är medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”).  
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Borås Stad utfärdade sin borgensförbindelse den 6 december 2011. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 
medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.  
Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet 
är det av mycket stor vikt att Borås Stad innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
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Kommuninvests verksamhet. Borås Stad undertecknade Regressavtalet den 6 december 
2011 och Garantiavtalet den 6 december 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan 
angivits för borgensförbindelsen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  
 
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  
 
Borås Stad ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  
Fullmäktige beslutar 
 
Att Borås Stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 2011 
(”Borgensförbindelsen”), vari Borås Stad åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Borås Stad genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    
 
Att Borås Stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.  
 
Att Borås Stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari Borås Stads ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
Att utse [NN] och [NN] att för Borås Stads räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 
 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Borås 
Stads anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  
 
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 
tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det 
tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 

 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 
Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 
 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 
bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 
beträffande aktuellt beslut. 

 
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Borås Stad som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För 
det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 
innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 
att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 
5. Borås Stad ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 
A) Lagakraftvunnet protokoll 
 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  
 
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2021.   
 
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria 
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 
victoria.bromark@lindahl.se.  
 
Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jens Larsson  
Chefsjurist 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
 
 
 
 
 
 
 11

48
85

-v
4 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3713

 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 
Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 
 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 
bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 
beträffande aktuellt beslut. 

 
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Borås Stad som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För 
det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 
innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 
att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 
5. Borås Stad ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 
A) Lagakraftvunnet protokoll 
 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  
 
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2021.   
 
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria 
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 
victoria.bromark@lindahl.se.  
 
Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jens Larsson  
Chefsjurist 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse    
 
Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 6 december 2011 (”Borgensförbindelsen”), 
vari Borås Stad åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Borås Stad genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 december 2011, vari det inbördes 
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 december 2011, vari Borås Stads 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.  

 
  
 
____________________   __________   
Ort    Datum   
 
För Borås Stad 
   
  
____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 
enligt beslut enligt beslut 
  
____________________  ____________________ 
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00666 1.1.6.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att Borås Stad till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 41 447 040 kronor samt att Kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt utgiven person att för 
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utse Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Kerstin Hermansson (C) och finanschefen Susanne Glans att för 
Borås Stads räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.           

Sammanfattning  
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomiska förening (”Föreningen”) 
sedan år 2011. För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med 
en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 
2020 beslutades om en ändring av stadgarna som innebar att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner. För Borås Stad innebär den nya nivån av den obligatoriska 
medlemsinsatsen att medel motsvarande 41 477 040 kronor ska inbetalas till år 
2024, vilket motsvarar ett årligt belopp på 10 361 760 kronor.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplåning- och inlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00666 1.1.6.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att Borås Stad till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 41 447 040 kronor samt att Kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt utgiven person att för 
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utse Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Kerstin Hermansson (C) och finanschefen Susanne Glans att för 
Borås Stads räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.           

Sammanfattning  
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomiska förening (”Föreningen”) 
sedan år 2011. För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med 
en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 
2020 beslutades om en ändring av stadgarna som innebar att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner. För Borås Stad innebär den nya nivån av den obligatoriska 
medlemsinsatsen att medel motsvarande 41 477 040 kronor ska inbetalas till år 
2024, vilket motsvarar ett årligt belopp på 10 361 760 kronor.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplåning- och inlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Nr 126
Information om kapitaliseringen av Kommuninvest 
Ekonomisk förening
2020-11-09 Dnr KS 2020-00666 1.1.6.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånet var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 
har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 
sagts upp och återbetalts till Föreningen. Till följd härav har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 
därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
Detta är inte aktuellt för Borås Stads som inte har något förlagslån då staden 
blev medlem i Kommuninvest under år 2011.   

Inbetalning av insatskapital 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
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Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånet var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 
har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 
sagts upp och återbetalts till Föreningen. Till följd härav har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 
därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
Detta är inte aktuellt för Borås Stads som inte har något förlagslån då staden 
blev medlem i Kommuninvest under år 2011.   

Inbetalning av insatskapital 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
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År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. För Borås Stad innebär den 
nya nivån för kapitalinsatsen att medel motsvarande 41 477 040 kronor ska 
betalas till och med 2024, vilket innebär ett årligt belopp på 10 361 760 kronor. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
2. Skrivelse Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-09-03 
  

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kommuninvest Ekonomiska förening, ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
 
 
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 
 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

2020-09-03 
 
 
 [Ange kommun] 
  
              
 
Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
BBaakkggrruunndd  

OOmm  KKoommmmuunniinnvveesstt  

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner. 

ÅÅtteerrbbeettaallnniinngg  aavv  fföörrllaaggssllåånn  

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”). 
 
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 

 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

IInnbbeettaallnniinngg  aavv  kkaappiittaalliinnssaattss  

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer: 
 
 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

IInnbbeettaallnniinngg  aavv  kkaappiittaalliinnssaattss  

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer: 
 
 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan. 
 

BBeesslluutt  
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
 
Fullmäktige beslutar 
 
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen.  
 
Välj ett av följande alternativ: 
 
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren: 
 
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 
 
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare. 
 
Eventuell kompletterande beslutsformulering: 
 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan.  

 
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 

 
 

 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare  
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare  
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 
överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 
överinsats och 
förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900
ARJEPLOGS  KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100

Aktuell Insatsnivå
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 
överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 
överinsats och 
förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900
ARJEPLOGS  KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100

Aktuell Insatsnivå FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875
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KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200
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KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200

NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500
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STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500
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STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500

VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806
REGION KALMAR LÄN 9 817 840,00 0 9 817 840
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540
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Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600
41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306
19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600

6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400
13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200

2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400
6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200
11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800
22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400

9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200
7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892
2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800
27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400

8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400
26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800
10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200
50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520
88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200

5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400
12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000

6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600
17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000
14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800

4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800
9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200
2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690
8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600
16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600

9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848
41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600
98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680
32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800

5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400
13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200
42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800
33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641
58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002
10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600
21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000
16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400
11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100
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Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600
41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306
19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600

6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400
13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200

2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400
6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200
11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800
22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400

9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200
7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892
2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800
27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400

8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400
26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800
10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200
50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520
88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200

5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400
12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000

6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600
17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000
14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800

4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800
9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200
2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690
8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600
16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600

9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848
41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600
98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680
32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800

5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400
13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200
42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800
33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641
58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002
10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600
21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000
16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400
11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000
10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800
28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400
11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600
8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000
5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000
5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800

18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200
96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240

382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400
13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000
11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000
11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200
94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120
15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000
91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152

9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200
13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000
15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000

9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200
8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600
9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839

101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600
37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800
13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600
10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600
20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800

6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200
10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800
24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000
36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200
50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000
26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710

5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400
14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400
15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000

5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400
74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400

124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600
16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600
64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200

6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200
32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000
30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800
64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600
88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000
34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625
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11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000
9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200
17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400
16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000
18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800
81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200
24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800
14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600
21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200
79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800

8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800
42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800
31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967
25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200
23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200
43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800

5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800
7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400
42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760

8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200
38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200
13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600
23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720
27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400
19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400

4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600
22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200
26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000
76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497
12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400
14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800

9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800
3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000
9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400
9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600
20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200
42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600

7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800
10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600

3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814
64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000
13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400
14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600
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11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000
9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200
17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400
16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000
18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800
81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200
24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800
14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600
21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200
79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800

8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800
42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800
31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967
25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200
23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200
43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800

5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800
7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400
42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760

8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200
38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200
13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600
23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720
27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400
19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400

4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600
22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200
26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000
76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497
12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400
14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800

9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800
3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000
9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400
9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600
20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200
42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600

7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800
10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600

3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814
64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000
13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400
14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600

10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400
5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600
9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200
7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000

126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280
58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800

4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200
19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800
10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400
53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600
27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000
30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200

5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200
13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200

6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400
15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800
12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600
26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200
11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800
11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200

6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209
37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200

7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600
42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800

5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400
58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600

6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800
28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200
10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646
21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000
16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787
37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600
48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000
19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000
18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000
18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200
72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800

4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200
15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400
53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000
10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400
19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200
70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200
74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200

2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200
9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200

22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800
25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000

4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200
5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3732

33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600
12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800
11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400
46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000
13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000

9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600
14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965
20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400
10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200
15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800
11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200
11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000
25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200
14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400
91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600
17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000
12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200
10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800
12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011
20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000
18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000
12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400
11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400

7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063
11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000
18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200
43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800
56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800
11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800
46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400

9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400
53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400
23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080
25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400
41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080
9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400
7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400
7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800
6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400
60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400
12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745
26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400

6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000
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33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600
12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800
11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400
46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000
13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000

9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600
14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965
20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400
10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200
15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800
11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200
11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000
25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200
14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400
91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600
17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000
12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200
10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800
12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011
20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000
18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000
12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400
11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400

7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063
11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000
18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200
43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800
56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800
11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800
46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400

9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400
53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400
23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080
25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400
41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080
9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400
7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400
7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800
6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400
60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400
12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745
26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400

6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000

15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400
5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600
8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800

11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800
37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000

8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200
42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000
34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676
36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800
86 970 000 0 0,00 95 667 000 0

3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000
28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200
12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200

9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000
10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000

9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800
2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975

15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600
11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400
15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600

7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400
9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600
8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200

40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800
12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600

5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000
132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600
55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600
21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400
14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400

3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800
4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600

31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514
49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280
56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120
26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748
56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640
76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554
54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640
57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000
57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310
38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760
50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995
54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160
52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120
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Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900
10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900
207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100
638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100
8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300
723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700
304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800
0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100
0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700
0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600
118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300
3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500

20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880
3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300

176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600
525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900
586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000
683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700
359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700
406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100
390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400
119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400

49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700
8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900
2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920

635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700
129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100
757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700
17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800

3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000
0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900

130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000
748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600
175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1300Insatsnivå 1200
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Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900
10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900
207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100
638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100
8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300
723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700
304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800
0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100
0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700
0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600
118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300
3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500

20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880
3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300

176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600
525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900
586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000
683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700
359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700
406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100
390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400
119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400

49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700
8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900
2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920

635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700
129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100
757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700
17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800

3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000
0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900

130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000
748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600
175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1300Insatsnivå 1200 0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500
0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200

5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100
2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500

646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900
289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500

26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000
0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700

46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300
7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560

76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100
16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000

222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000
3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800

963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500
0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800

3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280
596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000

55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800
0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300

51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500
717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500
275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800
108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900
901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400

2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400
559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700

0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400
2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400

218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200
187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800

0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200
1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500
3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300
1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500

18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600
0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600

585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100
3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000

0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600
14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600

4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400
244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900

1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800
157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800

1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000
1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200
4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400
1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000
8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500
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60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000
0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300
3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600

633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500
0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700

5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800
622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200
229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800
8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200

453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700
966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500
75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800

856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300
3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200

132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200
498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600
350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400
51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800

952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300
0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400

1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700
28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600
305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100

94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900
2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800

306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000
5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400

70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400
0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100

259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700
0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700

286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400
143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700
1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900
1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800
480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900
121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700
548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900
12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100
599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400
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60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000
0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300
3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600

633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500
0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700

5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800
622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200
229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800
8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200

453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700
966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500
75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800

856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300
3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200

132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200
498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600
350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400
51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800

952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300
0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400

1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700
28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600
305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100

94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900
2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800

306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000
5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400

70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400
0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100

259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700
0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700

286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400
143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700
1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900
1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800
480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900
121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700
548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900
12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100
599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400

770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600
260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900
202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300
117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500

4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320
11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700

35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800
342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200
438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600

10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400
900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000

90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300
271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800
118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300
362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600

1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200
65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400

960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300
0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700

110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300
880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600

7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800
1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400
2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200

0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100
3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900

144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200
544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300

0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400
585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500

14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000
2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900
2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000

313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500
183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500
454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300

4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200
186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300
633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100

10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500
342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600

0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800
14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300
14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300

0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800
0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800

1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200
555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500
121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800

0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500
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875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400
638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200
142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000
397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400
10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400

1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600
101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200
429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800
220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000

91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800
480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400
432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000
769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200
7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800

661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500
205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400
875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500
401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600
736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000
0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700
4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700

172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200
9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100

214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600
4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100

760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200
10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520

1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100
8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800

37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020
244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600
378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900
174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600
243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700
150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100
5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600
3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900

629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100
161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500
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875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400
638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200
142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000
397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400
10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400

1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600
101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200
429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800
220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000

91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800
480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400
432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000
769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200
7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800

661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500
205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400
875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500
401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600
736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000
0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700
4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700

172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200
9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100

214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600
4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100

760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200
10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520

1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100
8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800

37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020
244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600
378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900
174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600
243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700
150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100
5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600
3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900

629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100
161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500

359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100
0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900

183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700
717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700

2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000
23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800

8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000
17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000

1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700
0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000
0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000

454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300
2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800

0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500
1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500
1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200

234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200
965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400
207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100
281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400

10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600
270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900

0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300
2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700

584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900
148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000

12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720
146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900
449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400
585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100
420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600

0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700
32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900

28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560
44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960
11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280
10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600

0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160
54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380

0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660
0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000

26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320
7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940

34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180
10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040

380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780
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Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

11 369 200 7 969 200
23 440 306 18 752 306

7 801 200 4 413 200
2 614 800 1 514 800
5 452 400 3 364 400
1 154 800 454 800
2 593 600 1 305 600

10 308 400 5 708 400
4 447 600 2 947 600
8 808 800 4 708 800
3 822 400 1 734 400
1 848 292 648 292

980 400 380 400
6 171 600 3 871 600

11 154 800 5 266 800
3 460 800 1 860 800

10 637 600 5 437 600
4 272 400 4 272 400

20 286 000 13 786 000
41 447 040 41 447 040
35 560 400 20 972 400

2 128 800 1 240 800
5 050 000 3 050 000
2 585 200 897 200
6 972 000 4 072 000
5 767 600 3 567 600
1 919 600 1 319 600
3 812 400 2 312 400

799 090 99 090
3 381 200 2 081 200

11 323 200 11 323 200
6 639 200 3 439 200
3 451 648 1 851 648

16 757 200 16 757 200
39 495 360 22 195 360
12 871 600 7 071 600

2 258 800 1 258 800
5 314 400 3 414 400

17 179 600 11 579 600
24 397 841 24 397 841
22 547 002 15 047 002

4 245 200 2 045 200
8 460 000 4 360 000
6 496 800 3 996 800
4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300
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Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

11 369 200 7 969 200
23 440 306 18 752 306

7 801 200 4 413 200
2 614 800 1 514 800
5 452 400 3 364 400
1 154 800 454 800
2 593 600 1 305 600

10 308 400 5 708 400
4 447 600 2 947 600
8 808 800 4 708 800
3 822 400 1 734 400
1 848 292 648 292

980 400 380 400
6 171 600 3 871 600

11 154 800 5 266 800
3 460 800 1 860 800

10 637 600 5 437 600
4 272 400 4 272 400

20 286 000 13 786 000
41 447 040 41 447 040
35 560 400 20 972 400

2 128 800 1 240 800
5 050 000 3 050 000
2 585 200 897 200
6 972 000 4 072 000
5 767 600 3 567 600
1 919 600 1 319 600
3 812 400 2 312 400

799 090 99 090
3 381 200 2 081 200

11 323 200 11 323 200
6 639 200 3 439 200
3 451 648 1 851 648

16 757 200 16 757 200
39 495 360 22 195 360
12 871 600 7 071 600

2 258 800 1 258 800
5 314 400 3 414 400

17 179 600 11 579 600
24 397 841 24 397 841
22 547 002 15 047 002

4 245 200 2 045 200
8 460 000 4 360 000
6 496 800 3 996 800
4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300 2 598 000 1 298 000
4 009 600 1 909 600

11 494 800 11 494 800
6 684 517 4 984 517
3 893 200 2 593 200
3 578 000 2 078 000
2 252 000 1 152 000
2 091 600 991 600
7 292 400 3 692 400

38 660 480 27 160 480
153 074 800 153 074 800

5 232 000 2 632 000
4 444 000 2 444 000
8 461 581 5 861 581
6 126 000 4 026 000
6 238 400 2 950 400

37 770 240 22 070 240
6 168 000 3 680 000

87 613 352 73 913 352
3 932 400 1 732 400
5 502 000 2 802 000
6 034 000 3 734 000
3 750 400 2 150 400
3 593 200 1 905 200
5 207 439 2 819 439

40 539 200 23 251 200
14 919 600 8 019 600

5 495 200 2 607 200
4 111 200 4 111 200
8 013 600 4 225 600
2 774 400 1 574 400
4 089 600 1 789 600
9 902 000 6 214 000

14 516 400 10 316 400
20 226 000 11 626 000
27 073 110 23 773 110

2 312 800 1 024 800
5 970 800 3 570 800
6 308 000 6 308 000
2 028 800 828 800

29 764 800 29 764 800
49 859 200 28 959 200

6 489 200 3 489 200
25 870 400 14 370 400

2 714 400 1 514 400
12 932 000 7 532 000
12 021 600 7 621 600
25 739 200 17 639 200
35 340 000 19 340 000
19 481 625 15 181 625
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4 720 000 2 420 000
3 918 000 1 918 000
9 296 400 4 696 400
6 984 800 6 984 800
6 442 000 3 854 000
7 343 600 3 143 600

32 730 400 22 130 400
9 645 600 5 445 600
5 859 200 3 159 200
8 406 400 6 206 400

31 657 600 23 857 600
3 307 600 2 107 600

16 933 600 9 433 600
32 146 967 32 146 967
10 150 400 5 150 400

9 512 400 5 612 400
17 429 600 12 529 600

2 265 600 1 265 600
2 996 800 1 996 800
6 100 800 3 400 800

35 237 360 28 437 360
3 302 400 1 702 400

15 504 400 8 704 400
5 271 200 2 571 200
9 307 600 6 107 600

57 061 440 57 061 440
11 008 800 6 408 800

7 610 800 4 110 800
1 965 200 1 077 200
9 178 400 6 678 400

10 412 000 5 512 000
30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097
4 870 800 2 382 800
5 719 600 3 119 600
3 987 600 1 987 600
1 600 359 900 359
9 686 000 4 986 000
3 819 600 3 819 600

13 554 800 7 854 800
3 729 200 1 929 200

10 571 200 7 171 200
8 002 400 3 802 400

17 161 200 9 061 200
2 843 600 1 543 600
4 097 200 2 597 200
1 411 414 611 414

25 786 000 25 786 000
5 222 800 2 922 800
5 799 200 3 499 200



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3743

4 720 000 2 420 000
3 918 000 1 918 000
9 296 400 4 696 400
6 984 800 6 984 800
6 442 000 3 854 000
7 343 600 3 143 600

32 730 400 22 130 400
9 645 600 5 445 600
5 859 200 3 159 200
8 406 400 6 206 400

31 657 600 23 857 600
3 307 600 2 107 600

16 933 600 9 433 600
32 146 967 32 146 967
10 150 400 5 150 400

9 512 400 5 612 400
17 429 600 12 529 600

2 265 600 1 265 600
2 996 800 1 996 800
6 100 800 3 400 800

35 237 360 28 437 360
3 302 400 1 702 400

15 504 400 8 704 400
5 271 200 2 571 200
9 307 600 6 107 600

57 061 440 57 061 440
11 008 800 6 408 800

7 610 800 4 110 800
1 965 200 1 077 200
9 178 400 6 678 400

10 412 000 5 512 000
30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097
4 870 800 2 382 800
5 719 600 3 119 600
3 987 600 1 987 600
1 600 359 900 359
9 686 000 4 986 000
3 819 600 3 819 600

13 554 800 7 854 800
3 729 200 1 929 200

10 571 200 7 171 200
8 002 400 3 802 400

17 161 200 9 061 200
2 843 600 1 543 600
4 097 200 2 597 200
1 411 414 611 414

25 786 000 25 786 000
5 222 800 2 922 800
5 799 200 3 499 200

4 140 800 2 840 800
2 321 200 1 421 200
3 804 400 2 104 400
2 834 000 1 534 000

50 490 560 29 490 560
23 467 600 23 467 600

1 670 400 870 400
7 885 600 4 285 600
4 076 800 2 476 800

21 403 200 21 403 200
11 000 000 6 400 000
12 180 400 6 180 400

2 342 400 1 442 400
5 212 400 2 724 400
2 724 800 1 724 800
6 021 600 4 021 600
5 131 200 2 631 200

10 520 400 6 220 400
4 587 600 1 887 600
4 620 400 2 420 400
2 690 609 2 090 609

14 926 400 14 926 400
2 935 200 2 935 200

16 873 600 10 973 600
2 154 800 1 054 800

23 201 200 15 401 200
2 689 600 1 489 600

11 288 400 6 188 400
3 742 246 1 842 246
8 770 000 4 970 000

17 390 787 17 390 787
15 133 200 10 145 200
19 252 000 12 052 000

7 626 000 4 126 000
7 366 000 3 866 000
7 484 400 4 196 400

28 809 600 18 921 600
1 772 400 1 072 400
6 066 800 3 666 800

21 422 000 21 422 000
4 284 800 2 484 800
7 910 400 3 710 400

28 100 400 28 100 400
29 616 400 29 616 400

1 006 400 306 400
3 602 400 1 702 400
9 197 600 6 497 600

10 110 000 5 610 000
1 642 400 942 400
2 382 000 1 082 000



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3744

13 551 200 7 651 200
5 077 600 3 177 600
4 684 800 2 484 800

18 444 000 18 444 000
5 370 000 3 082 000
3 967 200 1 767 200

13 597 565 13 597 565
8 184 800 5 584 800
4 202 400 2 202 400
6 133 600 2 845 600
4 434 400 2 646 400
4 440 000 2 440 000

10 182 400 5 182 400
5 760 800 3 360 800

36 715 200 36 715 200
6 864 000 3 864 000
4 938 400 3 238 400
4 345 600 4 345 600

10 340 211 10 340 211
8 098 000 4 710 000
7 210 000 3 810 000
4 879 200 2 379 200
6 126 000 3 938 000
5 202 800 3 002 800
4 796 800 2 296 800
3 661 063 2 161 063
4 656 000 2 256 000
7 366 400 3 666 400

17 343 600 9 943 600
22 771 600 16 083 600

4 745 600 2 545 600
18 470 800 18 470 800

3 628 800 2 028 800
21 406 800 15 218 800

9 297 600 5 409 600
45 476 160 33 476 160
10 114 800 6 614 800
16 726 400 16 726 400
74 694 160 74 694 160

3 688 800 2 088 800
2 957 200 1 857 200
5 348 800 2 848 800
3 062 800 1 774 800

12 787 600 12 787 600
2 677 600 1 489 600
6 238 800 6 238 800

24 168 800 17 768 800
7 981 345 5 981 345

10 658 800 5 958 800
2 722 000 1 522 000
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13 551 200 7 651 200
5 077 600 3 177 600
4 684 800 2 484 800

18 444 000 18 444 000
5 370 000 3 082 000
3 967 200 1 767 200

13 597 565 13 597 565
8 184 800 5 584 800
4 202 400 2 202 400
6 133 600 2 845 600
4 434 400 2 646 400
4 440 000 2 440 000

10 182 400 5 182 400
5 760 800 3 360 800

36 715 200 36 715 200
6 864 000 3 864 000
4 938 400 3 238 400
4 345 600 4 345 600

10 340 211 10 340 211
8 098 000 4 710 000
7 210 000 3 810 000
4 879 200 2 379 200
6 126 000 3 938 000
5 202 800 3 002 800
4 796 800 2 296 800
3 661 063 2 161 063
4 656 000 2 256 000
7 366 400 3 666 400

17 343 600 9 943 600
22 771 600 16 083 600

4 745 600 2 545 600
18 470 800 18 470 800

3 628 800 2 028 800
21 406 800 15 218 800

9 297 600 5 409 600
45 476 160 33 476 160
10 114 800 6 614 800
16 726 400 16 726 400
74 694 160 74 694 160

3 688 800 2 088 800
2 957 200 1 857 200
5 348 800 2 848 800
3 062 800 1 774 800

12 787 600 12 787 600
2 677 600 1 489 600
6 238 800 6 238 800

24 168 800 17 768 800
7 981 345 5 981 345

10 658 800 5 958 800
2 722 000 1 522 000

6 118 800 3 418 800
2 153 200 965 200
3 567 600 1 967 600
4 435 600 2 935 600

15 156 000 10 456 000
3 446 400 1 746 400

16 800 000 16 800 000
24 500 676 24 500 676
14 419 600 9 019 600
14 026 037 0 -73 963

1 464 000 564 000
11 508 400 6 208 400

4 930 400 4 930 400
3 798 000 1 610 000
4 222 000 3 622 000
3 921 600 3 321 600
1 493 775 793 775
6 331 200 4 131 200
4 614 800 2 514 800
6 363 200 3 463 200
2 820 800 1 420 800
3 717 200 2 129 200
3 268 400 1 568 400

16 091 600 10 791 600
5 169 200 3 169 200
2 096 000 1 196 000

52 837 760 38 649 760
3 893 200 2 093 200

22 099 200 11 499 200
8 770 800 4 970 800
5 640 800 3 240 800
1 363 600 563 600
1 841 200 953 200

35 029 754 35 029 754
53 998 120 53 998 120
22 482 240 22 482 240
16 205 148 16 205 148
22 453 280 5 765 280
82 330 074 69 842 074
21 975 280 10 475 280
23 052 000 6 052 000
62 634 590 38 334 590
15 309 520 15 309 520
54 618 715 44 918 715
21 612 320 21 612 320
20 936 240 10 848 240
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 
 

 
 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 

Sida 2/4 
 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
 

Sida 4/4 
 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3 

 
 

 

 
 
    Kommunfullmäktige 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 
Stadshus AB  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.            

Beslutet expedieras till 
1. Per-Olof Höög, pelle.hoog@boras.se 

2. Camilla Christensen, camilla.christensen@boras.se 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

 

Nr 127
Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för  
Borås Stadshus AB
2020-11-23 Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
t.o.m. maj 2020 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. maj månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
t.o.m. maj 2020 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. maj månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

Nr 128
Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner
2020-11-23 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2010-09-23 § 111 
2017/KS0144 532 
SP Po5 

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjlig-
heten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i 
Borås. Se dnr 2010/KS0686 532 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av 
lokal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 
003 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna är 
på politisk beredning. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demo-
kratin – införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 
 

Under beredning. 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att 
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning och vid 
upphandlingsavtal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att 
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur be-
lastningsregistret vid nyanställning och vid upp-
handlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. 
Se 2012/KS0379 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Under beredning. 

KF 2013-10-24 § 124 
2013/KS0663 730 
KU Po2 

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Behandlad i KS. 
Klar för KF 

KF 2013-12-19 § 150 
2019-01038 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);  
Södra torget – förtjänar mer än bussar! Se dnr 
2013/KS0792 311 

Under beredning. 
 

KF 2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds cent-
rum 

Under beredning. 

KF 2014-05-21 § 58 
2014/KS0392 059 
E Po1 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad. 

Under beredning 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0673 531 
SP Po5 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) 
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skol-
bussarna. 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0675 512 
SP Po5 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viska-
fors och Rydboholm. 

Under beredning. 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 059 
E Po1 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala nä-
ringslivsverksamheten! 

Under beredning 

  2 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 111 
Vn Po1 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att 
sänka rösträttsåldern. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 531 
SP Po5 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor. 

Under beredning. 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0621 722 
KU Po2 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Klar för politisk beredning. 
 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 059 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund 
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Jo-
sefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som 
bojkottar varor producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 172 
Dnr 2015/KS0701 109 
KC/J Po1 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna är 
under politisk beredning 

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boen-
deformer för äldre. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Behandlad i KS. 
Klar för KF 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning.  
 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3  

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Redovisad. 
 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS819 332 
E Po4 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg 
(M) - Bemannad parklek året runt på Stadspar-
kens lekplats 

Under beredning. 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Klar för politisk beredning. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3753

  2 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 111 
Vn Po1 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att 
sänka rösträttsåldern. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 531 
SP Po5 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor. 

Under beredning. 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0621 722 
KU Po2 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Klar för politisk beredning. 
 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 059 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund 
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Jo-
sefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som 
bojkottar varor producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 172 
Dnr 2015/KS0701 109 
KC/J Po1 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna är 
under politisk beredning 

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boen-
deformer för äldre. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Behandlad i KS. 
Klar för KF 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning.  
 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3  

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Redovisad. 
 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS819 332 
E Po4 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg 
(M) - Bemannad parklek året runt på Stadspar-
kens lekplats 

Under beredning. 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Klar för politisk beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00090 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta 
Bergman (M) angående automatiserad behand-
ling av ansökningar om ekonomiskt bistånd. 

Under beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 
2018-00302 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) 
Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia 
Andersson (V): Porrfria miljöer för barn - viktig 
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under beredning 

KF 2018-08-16 § 130 
2018-00510 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja 
(V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till 
en fossilfri stadsdel 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark 
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt 
klimatråd i Borås. 

Under beredning 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
J Po5 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) 
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen. 

Under beredning 
 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdoku-
ment för Borås Stads hållning i frågor gällande 
konkurrens. 

Politiska diskussioner skall 
genomföras. 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00911 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås 

Under beredning 

KF 2019-01-17 § 2 
2019-00094 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i miss-
bruksmiljö! 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Näringslivets förutsättningar är ett 
allmänintresse 

Under beredning 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00230 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko 
(M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lö-
nen 

Klar till Kommunfullmäktige 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00279 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegre-
ring 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlson (M) Borås Stad ska tåla att granskas! 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-04-25 § 66 
2019-00433 1.1.1.1 
CKS Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 

Klar 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00527 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska 
ha en bostad 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00528 1.1.1.1 
Ku Po2 

Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås. 

Under beredning. 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00530 1.1.1.1 
KU Po2 
 

Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD) Familjecentral i 
Serviceort 

Behandlad i KS. 
Klar för KF 
 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KU Po5 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel. 

Under beredning. 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00608 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Kommunal av-
hopparverksamhet mot organiserad brottslighet. 

Klar. 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00618 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson 
(M) Ingen skall behöva flytta på grund av ut-
byggnad av VA-nätet 

Klar för beslut. 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V) och Anne Ra-
pinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred beho-
vet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 C.M 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Jo-
sefsson (V): Ta ställning för en säkrare värld 
utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 
 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00838 1.1.1.1 
CKS Po1 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Klar och på väg till 
Kommunfullmäktige. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-04-25 § 66 
2019-00433 1.1.1.1 
CKS Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 

Klar 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00527 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska 
ha en bostad 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00528 1.1.1.1 
Ku Po2 

Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås. 

Under beredning. 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00530 1.1.1.1 
KU Po2 
 

Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD) Familjecentral i 
Serviceort 

Behandlad i KS. 
Klar för KF 
 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KU Po5 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel. 

Under beredning. 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00608 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Kommunal av-
hopparverksamhet mot organiserad brottslighet. 

Klar. 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00618 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson 
(M) Ingen skall behöva flytta på grund av ut-
byggnad av VA-nätet 

Klar för beslut. 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V) och Anne Ra-
pinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred beho-
vet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 C.M 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Jo-
sefsson (V): Ta ställning för en säkrare värld 
utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 
 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00838 1.1.1.1 
CKS Po1 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Klar och på väg till 
Kommunfullmäktige. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00840 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett 
lokalt Parisavtal för klimatet 

Under beredning 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00843 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Andreas Exner (SD) Björn Qvarström 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom 
(SD): Ingen olycka framme 

Redovisad. 
Klar 

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00900 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarström 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) Borås behöver 
bilen! 

Under beredning. 

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00902 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Anna-Clara Stenström (M); Magnus 
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): 
Det är hög tid att utveckla centrummiljön i San-
dared och Sjömarken. För ökad trygghet och 
trivsel 

Under beredning 

KF 2019-11-20 § 253 
2019-01000 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson 
(M): Stadens industri – ett arv att vårda men 
också att sanera 

Under beredning. 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01092 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag mot 
våld i nära relationer: inför Huskurage 

Klar. 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01099 1.1.1.1 
KU Po 4 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gus-
tavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00088 1.1.1.1 
KC S Po1 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrver-
kerier! 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00091 1.1.1.1 
KC S Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund 
(KD): Bättre planering av Kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00094 1.1.1.1 
KC/E Po1 M.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Undvik osund konkurrens! 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00194 1.1.1.1 
KC Po1 S.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle Eng-
ström (SD): En hållbar framtid för koncernen 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00196 1.1.1.1 
KU Po3 
 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) angående 
insats av Borås Stad för att sprida kunskap i 
skolorna om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00200 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under beredning. 

  6 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2020-05-14 § 59 
2020-00441 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta 
Gröna lån 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2020-05-14 § 59 
2020-00441 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta 
Gröna lån 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2020-06-01 – 2020-10-31 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00481 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Martin Nilsson 
(M) och Lars-Gunnar Comén (M): Genomför 
trygghetsmätningar riktade mot företagen 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-000513 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Martin Sör-
bom (SD): Utveckla stödet till barn med autism 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00516 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl 
(KD) och Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte 
äga produktionsskog i Tranemo. 

 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00526 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås bered-
skap 

Klar. Redovisad. 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00572 1.1.1.1 
PF Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

På remiss. 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00636 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Tillgängliggör 
statistik om fristående skolor 

På remiss. 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00640 1.1.1.1 
KC Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal    
Corona-kommission 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00713 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) 
och Magnus Sjödahl (KD): Borås behöver en 
äldreomsorgskommission 

Under beredning. 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00716 1.1.1.1 
KC Po5 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Avveckla distributionscentralen 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00717 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif Hägg-
blom (SD): Skogen är stadens tillgång 

 

2020-10-15 §  
2020-00773 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Niklas Arvidsson (KD, Hans Gustavs-
son (KD) och Anna-Clara Stenström (KD): Vär-
dighetsgarantier i äldreomsorgen 

 

2020-10-15 §  
2020-00774 1.1.1.1 
KC Po5 SP 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas 
Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi 

 

2020-10-15 § 
2020-00775 1.1.1.1 

Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska 
aktiviteten hos unga 

 

     

  
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2020 avgivna interpellationer  

 

Inkom  
Diarienummer   

Interpellation   Behandling   

KF 2016-09-29 § 235  
2016/KS0653 732  
KU Po3  

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås  

Klar för politisk beredning.  

KF 2017-04-27 § 65  
2017/KS0384 269  
M Po2  

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)?  

Under beredning.  

KF 2018-02-22 § 18  
2018-00125 1.1.1.1  
SP Po2   

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde  

Under beredning.  

KF 2020-06-17 § 78 
2020-00528 1.1.1.1 
CKS Po1  

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till? 

Klar. Redovisad 

KF 2020-02-20 § 110 
2020-00710 1.1.1.1 
KU Po2 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Anna Svalander om effekterna 
av skolbyten 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2020 avgivna interpellationer  

 

Inkom  
Diarienummer   

Interpellation   Behandling   

KF 2016-09-29 § 235  
2016/KS0653 732  
KU Po3  

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås  

Klar för politisk beredning.  

KF 2017-04-27 § 65  
2017/KS0384 269  
M Po2  

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)?  

Under beredning.  

KF 2018-02-22 § 18  
2018-00125 1.1.1.1  
SP Po2   

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde  

Under beredning.  

KF 2020-06-17 § 78 
2020-00528 1.1.1.1 
CKS Po1  

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till? 

Klar. Redovisad 

KF 2020-02-20 § 110 
2020-00710 1.1.1.1 
KU Po2 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Anna Svalander om effekterna 
av skolbyten 

Under beredning 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00777 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns 
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet. 
 
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 tkr. Hela 
beloppet betalas ut under 2020. 
 
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 mnkr avvecklas. 
       

Ärendet i sin helhet 
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 mnkr 
från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla 
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska 
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta fastigheten till 
Stiftelsen genom att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 mnkr.  
 
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal gäller under perioden 2016-
2020. Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i 
stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av 
Åhagas verksamhet. Verksamhetsbidraget uppgår till 500 tkr årligen att 
jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000 
tkr per år.  
 
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar 
 
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom delvis subventionerad 
lokalhyra 
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till 
boråsarna och besökande. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden 
väl har uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har 
varumärket Åhaga bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål 
och därmed stärkt Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska 
effekter. Verksamhetsbidraget från Borås Stad är enligt stiftelsen av stor 
betydelse för Åhagas utveckling och stabilitet och ger en säkerhet och trygghet 
inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott från 

Nr 129
Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
2020-11-23 Dnr KS 2015-00777 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk 
utveckling.  
 
Under större delen av 2020 har verksamheten på Åhaga i princip legat nere med 
anledning av de restriktioner som Covid19 föranlett. Ekonomiskt har detta 
inneburit ett omfattande avbräck med ett stort negativt prognosresultat för året 
som följd. Verksamheten lever under fortsatt stor osäkerhet över hur länge 
rådande besöksrestriktioner kommer att gälla. Det påverkar i mycket hög grad 
vilka evenemang som kan genomföras.  
 
I syfte att underlätta för Åhagastiftelsen att ev. anskaffa kapital till mer 
förmånliga villkor från externa långivare önskar stiftelsen att det pantbrev som 
är uttaget i fastigheten Borås Trandö 2 till förmån för Borås Stad lyfts av. 
Pantbrevet uppgår till 15 mnkr och motsvarar det ränte- och amorteringsfria 
lånet som staden har beviljat Åhagastiftelsen. Genom att lyfta av pantbrevet blir 
inte fastigheten belastad med någon inteckning vilket då innebär ett friare 
låneutrymme gentemot stadens banker. Kommunstyrelsen bedömer åtgärden 
som relevant i det uppkomna läget och innebär ingen kostnadsökning för 
kommunen. Säkerheten för det ränte- och amorteringsfria lånet kan ändå säkras 
genom hembudsklausulen i själva avtalet. 
 
Borås Stad har under Covid19 bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheter 
inom restaurang- och besöksnäringen genom tillfälliga hyresförändringar, 
gymnasieluncher, borttagande av tillsynsavgifter mm. Åhaga har hittills inte 
omfattats av dessa riktade åtgärder eftersom det inte varit någon aktivitet där. I 
syfte att underlätta även för Åhaga föreslår Kommunstyrelsen att en tillfällig 
utökning av driftbidraget görs med 1 000 tkr. Detta ger verksamheten en något 
bättre ekonomiskt situation och uthållighet tills dess att ett mer normalt läge 
infinner sig. Det extra bidraget föreslås att utbetalas under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår, utöver ovanstående, att parterna tecknar ett nytt 
avtal omfattande fem år med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 
5-års perioden. Kommunstyrelsen vill också inom avtalets ram föra fördjupade 
diskussioner med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan 
bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och 
boendeort. 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Förslag till nytt avtal   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Åhagastiftelsen 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk 
utveckling.  
 
Under större delen av 2020 har verksamheten på Åhaga i princip legat nere med 
anledning av de restriktioner som Covid19 föranlett. Ekonomiskt har detta 
inneburit ett omfattande avbräck med ett stort negativt prognosresultat för året 
som följd. Verksamheten lever under fortsatt stor osäkerhet över hur länge 
rådande besöksrestriktioner kommer att gälla. Det påverkar i mycket hög grad 
vilka evenemang som kan genomföras.  
 
I syfte att underlätta för Åhagastiftelsen att ev. anskaffa kapital till mer 
förmånliga villkor från externa långivare önskar stiftelsen att det pantbrev som 
är uttaget i fastigheten Borås Trandö 2 till förmån för Borås Stad lyfts av. 
Pantbrevet uppgår till 15 mnkr och motsvarar det ränte- och amorteringsfria 
lånet som staden har beviljat Åhagastiftelsen. Genom att lyfta av pantbrevet blir 
inte fastigheten belastad med någon inteckning vilket då innebär ett friare 
låneutrymme gentemot stadens banker. Kommunstyrelsen bedömer åtgärden 
som relevant i det uppkomna läget och innebär ingen kostnadsökning för 
kommunen. Säkerheten för det ränte- och amorteringsfria lånet kan ändå säkras 
genom hembudsklausulen i själva avtalet. 
 
Borås Stad har under Covid19 bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheter 
inom restaurang- och besöksnäringen genom tillfälliga hyresförändringar, 
gymnasieluncher, borttagande av tillsynsavgifter mm. Åhaga har hittills inte 
omfattats av dessa riktade åtgärder eftersom det inte varit någon aktivitet där. I 
syfte att underlätta även för Åhaga föreslår Kommunstyrelsen att en tillfällig 
utökning av driftbidraget görs med 1 000 tkr. Detta ger verksamheten en något 
bättre ekonomiskt situation och uthållighet tills dess att ett mer normalt läge 
infinner sig. Det extra bidraget föreslås att utbetalas under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår, utöver ovanstående, att parterna tecknar ett nytt 
avtal omfattande fem år med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 
5-års perioden. Kommunstyrelsen vill också inom avtalets ram föra fördjupade 
diskussioner med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan 
bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och 
boendeort. 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Förslag till nytt avtal   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Åhagastiftelsen 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 
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POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

Åhaga-avtal 
 
Mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen har följande avtal upprättats. Avtalstiden är 
2021 – 2025. 
 
Insyn 

1. Borås Stad äger rätt att utse en adjungerad styrelseledamot i Åhagastiftelsen. 
 

2. Som bidrags- och lånegivare äger kommunen rätt att ta del av alla räkenskaper 
och andra handlingar för att följa stiftelsens ekonomiska utveckling och er-
hålla underlag för bidragsbesluten. 

 
Driftbidrag 
Borås Stad ger utifrån förutsättningar nedan ett årligt driftbidrag på maximalt 500 000 
kr. Förutsättningarna för bidraget är att stiftelsen redovisar sin verksamhet enligt sta-
dens önskemål. 
 
Lån 
Åhagastiftelsen har förvärvat fastigheten Borås Trandö 2 och då erhållit ett kommu-
nalt lån på 15 000 000 kr som är ränte- och amorteringsfritt under avtalstiden.  
 
Hembudsvillkor 
I stiftelsens stadgar 13.1 föreskrivs att innan fastigheten Trandö 2, Åhaga, avyttras 
skall kommunen erbjudas förköp på samma villkor som avtalas med presumtiv kö-
pare. Parterna är överens att så skall gälla upp till efter ombyggnaden bokfört värde. 
Prisnivån därutöver skall reduceras med det kommunala anläggningslånets förhållande 
till nedlagda förvärvs- och ombyggnadsutgifter. 
 
Vinst 
Om fastigheten Trandö 2, Åhaga avyttras till annan än kommunen äger kommunen 
erhålla del av eventuell reavinst enligt samma förhållande som nämns i hembudsvill-
koren ovan. 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Borås Stad och Åhagastiftelsen tagit 
var sitt. 
 
Borås    Borås  
 
 
Borås Stad   Åhagastiftelsen 
 
 
……………………….  …………………….. 
Ulf Olsson   Ulf Nordgärd 
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Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas             

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick 2019 ett budgetuppdrag att införa anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. En kalkyl om tillköp för 
helgtrafik godkändes av Kommunstyrelsen 2020-06-15  § 268 ett avtal med 
Västtrafik har undertecknats. 

Trafiken innebär resor lördagar och söndagar med resor inom 4 tidsintervall 
och startar december 2020 

Detta innebär att budgetuppdraget att införa anropsstyrd kollektivtrafik även på 
helger är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 268 Utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 
2019), 2020-06-15 
 
 

 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas             

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick 2019 ett budgetuppdrag att införa anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. En kalkyl om tillköp för 
helgtrafik godkändes av Kommunstyrelsen 2020-06-15  § 268 ett avtal med 
Västtrafik har undertecknats. 

Trafiken innebär resor lördagar och söndagar med resor inom 4 tidsintervall 
och startar december 2020 

Detta innebär att budgetuppdraget att införa anropsstyrd kollektivtrafik även på 
helger är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 268 Utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 
2019), 2020-06-15 
 
 

 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 

Nr 130
Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så
kallad närtrafik, även på helger. (Budgetuppdrag 2019)

2020-11-23 Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0

Från Kommunstyrelsen 
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2020-06-15 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 268 Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0 

Införa anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger (Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsens beslut 
Meddela Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och emotser ett avtal att 
skriva på.        
 
Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budget 2019 innehöll ett uppdrag att utreda införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger.  
 
Handläggaren har tillfrågat Västtrafik om möjlighet och kostnader vid en 
omfattning motsvarande vad en av Borås grannkommuner har i sitt utbud 
(Bollebygd).  
 
Västtrafik har gjort en kalkyl och om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer 
signerat avtal, kalkyl och allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.  
 
Kommunstyrelsen ska meddela om Borås vill göra tillköp enligt Västtrafiks 
beräkning (CaseID 425105) i god tid för att kunna införas till tidtabell 2020-12-
13. 
 
Budgetuppdraget att utreda införandet av närtrafik även på helger är genomfört. 
Västtrafik har efter förfrågan beräknat kostnader och genomförbarhet.  
 
Om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer signerat avtal, kalkyl och 
allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.  
 
Kommunstyrelsen meddelar Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och 
emotser ett avtal att skriva på.               

Beslutsunderlag 
1. Kalkyl för Tillköp av närtrafik 

2. Allmänna villkor tillköp trafik 

3. Uppdragsavtal för alla typer trafik   
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Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan 
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet 
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla 
nämnder är miljöcertifierade.               

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad  

Beslutet expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 
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Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan 
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet 
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla 
nämnder är miljöcertifierade.               

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad  

Beslutet expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 
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Miljörapport 2020 T2 Borås Stad
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Från Kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Miljörapporten läggs till handlingarna med följande ändringar/tillägg: 

- Mål 1b grönmarkeras, eftersom Grön flagg endast är ett exempel på hur 
man på enhetsnivå kan arbeta med frågan.  

- Cykel och/eller elcykel bör enbart användas som transportmedel inom 
hemtjänsten så länge som detta transportval inte försvårar för 
verksamheten att nå övriga sina övriga mål.  

Rapporten används, med ovan givna tillägg, som underlag för kommande 
miljömål.  

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan 
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet 
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla 
nämnder är miljöcertifierade.               

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad  

Beslutet expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer 
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett 
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av 
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror 
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i 
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

  

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3772Borås Stad, Miljörapport Tertial 2 2020 6(11)

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Krahl Rydberg 
Handläggare 
033 358497 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och 
konsumentnämndens förslag.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande, se bilaga.          

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för 
beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

 intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

 hushålla med energi och resurser,  

 stödja boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

 anpassa staden för ett klimat i förändring,  

 bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Nr 132
Reviderad Energi- och klimatstrategi
2020-11-23 Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen synpunkter har beaktats 
och därmed har kommunstyrelsen inga fler synpunkter. Strategin samt 
ändringar har presenterats och diskuterats i den politiska styrgruppen och i 
klimatrådet.  

Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelman 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen synpunkter har beaktats 
och därmed har kommunstyrelsen inga fler synpunkter. Strategin samt 
ändringar har presenterats och diskuterats i den politiska styrgruppen och i 
klimatrådet.  

Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelman 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Krahl Rydberg 
Handläggare 
033 358497 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och 
konsumentnämndens förslag, med föreslagna ändringar. 

 

Sidan 4  
Strategin i sitt sammanhang 
 
Kommunens roll är att vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Borås Stad 
ska våga pröva och visa vägen framåt. Däremot ska kommunen inte ta på sig att 
uppfostra kommuninvånare och företag. 
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 
minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 
samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 
 
Sidan 8 
Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik 
 
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för 
långsamt, trots att det finns beprövade lösningar och fattade beslut.  
 
Arbetet med att minska Borås Stads egna utsläpp från persontransporter, 
arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås Stad ska 
även skapa förutsättningar för att göra det mer attraktivt för privatpersoner och 
näringsliv att välja miljömässigt hållbara färdsätt. Det kan exempelvis ske 
genom att via infrastrukturåtgärder främja fler resor med busstrafik. 
 
Sidan 8. Byggnation med låg klimatpåverkan  
 
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är 
områden som orsakar stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för 
närvarande inte i någon större omfattning. Borås Stad ska bli bättre på att välja 
och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som är 
optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3781

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Krahl Rydberg 
Handläggare 
033 358497 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och 
konsumentnämndens förslag, med föreslagna ändringar. 

 

Sidan 4  
Strategin i sitt sammanhang 
 
Kommunens roll är att vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Borås Stad 
ska våga pröva och visa vägen framåt. Däremot ska kommunen inte ta på sig att 
uppfostra kommuninvånare och företag. 
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 
minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 
samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 
 
Sidan 8 
Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik 
 
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för 
långsamt, trots att det finns beprövade lösningar och fattade beslut.  
 
Arbetet med att minska Borås Stads egna utsläpp från persontransporter, 
arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås Stad ska 
även skapa förutsättningar för att göra det mer attraktivt för privatpersoner och 
näringsliv att välja miljömässigt hållbara färdsätt. Det kan exempelvis ske 
genom att via infrastrukturåtgärder främja fler resor med busstrafik. 
 
Sidan 8. Byggnation med låg klimatpåverkan  
 
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är 
områden som orsakar stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för 
närvarande inte i någon större omfattning. Borås Stad ska bli bättre på att välja 
och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som är 
optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp 
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under byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad 
möjlighet till återbruk och återvinning vid rivning.  Här kan Borås stad vara ett 
föredöme och visa att det går att planera för mer hållbar byggnation. Gärna 
genom att ta lärdom av näringslivets lösningar på området. Utan att skapa 
kommunala särkrav som leder till fördyringar för fastighetsägarna. 
 
Sid 8 Resurseffektiv konsumtion och produktion 

 Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioritering på 
minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära 
användningsmodeller och minskad avfallsmängd. Kvalité och 
hållbarhet, samt näringsvärde vid inköp av livsmedel, behöver dock vara 
en fortsatt stark ledstjärna. 

 
 Arbeta med att sprida kunskap och inspiration för att invånarna ska 

kunna göra valet att konsumera mer hållbart och cirkulärt.  
 

 Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att 
erbjuda bland annat rådgivning och samordning.  

 
Sidan 8 Åtgärdsbanken 
Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller 
klimatrelaterade åtgärder. Åtgärderna är sorterade efter ett antal olika kategorier 
som bland andra strategi, effekt och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller 
förvaltningar och bolag lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i 
planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är 
också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat vilket 
skapar transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som 
görs. Det behövs politiska beslut om vilka åtgärder som ska läggas i den så kallade 
åtgärdsbanken.  
 
 
Sid 9 - Ökad lagring och upptag av koldioxid 
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se 
över möjligheterna att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av 
koldioxid. Mark och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta 
upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte 
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att 
optimera markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även 
tekniska åtgärder för att binda och lagra koldioxid ska undersökas och 
implementeras. Det är viktigt att staden är ett föredöme och visar vägen för hur 
olika aktörer kan sänka sina utsläpp men utan att ge onödiga pekpinnar åt 
privata markägare och andra aktörer.  
 
Sid 9 - Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera 
klimatets förändringar. 
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Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både 
nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och 
blötare klimat. Borås Stad ska göra sin del i att bidra till att det privata 
fastighetsbeståndet blir klimatanpassat utan onödigt tvingande åtgärder. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för 
beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

 intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

 hushålla med energi och resurser,  

 stödja boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

 anpassa staden för ett klimat i förändring,  

 bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen synpunkter har beaktats 
och därmed har kommunstyrelsen inga fler synpunkter. Strategin samt 
ändringar har presenterats och diskuterats i den politiska styrgruppen och i 
klimatrådet.  

Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   
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Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både 
nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och 
blötare klimat. Borås Stad ska göra sin del i att bidra till att det privata 
fastighetsbeståndet blir klimatanpassat utan onödigt tvingande åtgärder. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för 
beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

 intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

 hushålla med energi och resurser,  

 stödja boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

 anpassa staden för ett klimat i förändring,  

 bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen synpunkter har beaktats 
och därmed har kommunstyrelsen inga fler synpunkter. Strategin samt 
ändringar har presenterats och diskuterats i den politiska styrgruppen och i 
klimatrådet.  

Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

B 3784

 

 

Kommunstyrelsen 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin.           

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens tillför mindre justeringar i förslaget och översänder 
densamma för beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

 intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

 hushålla med energi och resurser,  

 underlätta för boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

 anpassa staden för ett klimat i förändring,  

 bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen tillför mindre 
justeringar till förslaget. Strategin samt ändringar har presenterats och 
diskuterats i den politiska styrgruppen och i klimatrådet.  
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Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin.           

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens tillför mindre justeringar i förslaget och översänder 
densamma för beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

 intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

 hushålla med energi och resurser,  

 underlätta för boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

 anpassa staden för ett klimat i förändring,  

 bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen tillför mindre 
justeringar till förslaget. Strategin samt ändringar har presenterats och 
diskuterats i den politiska styrgruppen och i klimatrådet.  
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Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

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

 
 
 
 
 

 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Miljö-och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Se rubriken uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser 
Dokumentet gäller till och med: 2024 
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Innehåll 
Strategin i sitt sammanhang 4 

Syfte 5 

Arbetssätt 5 

Åtgärdsbanken 6 

Genomförandestöd 7 

Strategier för minskad klimatpåverkan 8 

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik 8 

Byggnation med låg klimatpåverkan 8 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 8 

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 8 

Ökad lagring och upptag av koldioxid 9 

Strategier för klimatanpassning 9 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 9 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 9 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 9 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 9 

Uppföljning 9 
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Innehåll 
Strategin i sitt sammanhang 4 

Syfte 5 

Arbetssätt 5 

Åtgärdsbanken 6 

Genomförandestöd 7 

Strategier för minskad klimatpåverkan 8 

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik 8 

Byggnation med låg klimatpåverkan 8 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 8 

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 8 

Ökad lagring och upptag av koldioxid 9 

Strategier för klimatanpassning 9 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 9 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 9 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 9 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 9 

Uppföljning 9 

4 Borås Stad | Energi- och klimatstrategi  

Energi- och klimatstrategi 
Strategin i sitt sammanhang 
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen 
av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda 
samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör 
även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i 
flera andra av styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 
ordningen bland styrdokumenten. Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket 
innebär mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Den tillitsbaserade modellen har påverkat utformningen av strategin. 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan dess har klimatfrågan 
blivit ännu mer högaktuell. Följande beslut på global och nationell nivå påverkar Borås Stads 
klimatarbete: 

• 2015 preciserades Västra 
Götalandsregionens mål 
om fossiloberoende region 
år 2030 med tillägg om att 
växthusgasutsläppen ska 
minska med 80 procent till 
år 2030 jämfört med 
1990 och att utsläpp från 
konsumtion ska minska 
med 30 procent mellan 
2010 och 2030. 

• 2016 började Agenda 
2030 och FN:s globala 
hållbarhetsmål att 
gälla. Flera av målen 
har kopplingar till 
klimatförändringar, 
utsläpps- och energifrågor. 

• 2016 trädde det globala 
klimatavtalet från Paris i 
kraft där man slog fast att 
ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med 
förindustriell tid för att lindra effekterna från ett varmare klimat 

• 2016 slöts en energiöverenskommelse med bland annat ett mål om 100 procent 
förnybar elproduktion i Sverige år 2040 

• 2017 fick Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, bland annat med målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 

• Sveriges klimatlag trädde i kraft 2018 och klimatpolitiska rådet bildades för att 
säkerställa att svensk politik följer klimatmålen 

• Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna mellan 
effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna riskerar att vara 
mycket starkare. 
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• December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 
utsläppsminskningar på cirka 16 procent per år krävs för att kunna bidra till 
Parisavtalets ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över 
förindustriell tid. Koldioxidbudgeten ligger till grund för strategin. 

 
I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en 
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med cirka 50 procent från 1990 
(källa: SCB). Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga 
satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock också att arbetet med att 
minska klimatutsläppen behöver intensifieras, de positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis 
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder i Borås med 98 procent 
jämfört med 1990-talet. Det skedde bland annat tack vare stora fjärrvärmesatsningar men 
även boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt 
från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av hållbar förnybar el och värme. 

Effekterna av ett varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 
påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa och trygghet. 
I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk instabilitet och en ökande 
befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås Stad stå stark, 
trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser. Borås Stad behöver 
till exempel anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället så som barn, äldre 
och andra grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema 
väder och ett klimat i förändring. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller 
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. 

 
Syfte 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska 

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten, 

• hushålla med energi och resurser, 

• underlätta för boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser, 

• anpassa staden till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och 
lindra konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås 

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt 
snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Arbetssätt 
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns potential att nå bra resultat med 
stor effekt. 

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i  
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• December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 
utsläppsminskningar på cirka 16 procent per år krävs för att kunna bidra till 
Parisavtalets ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över 
förindustriell tid. Koldioxidbudgeten ligger till grund för strategin. 

 
I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en 
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med cirka 50 procent från 1990 
(källa: SCB). Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga 
satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock också att arbetet med att 
minska klimatutsläppen behöver intensifieras, de positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis 
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder i Borås med 98 procent 
jämfört med 1990-talet. Det skedde bland annat tack vare stora fjärrvärmesatsningar men 
även boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt 
från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av hållbar förnybar el och värme. 

Effekterna av ett varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 
påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa och trygghet. 
I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk instabilitet och en ökande 
befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås Stad stå stark, 
trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser. Borås Stad behöver 
till exempel anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället så som barn, äldre 
och andra grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema 
väder och ett klimat i förändring. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller 
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. 

 
Syfte 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska 

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten, 

• hushålla med energi och resurser, 

• underlätta för boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser, 

• anpassa staden till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och 
lindra konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås 

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt 
snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Arbetssätt 
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns potential att nå bra resultat med 
stor effekt. 

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i  
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respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser 
och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan vara ett fristående 
dokument eller inkluderad i ett annat verksamhetsdokument och som rapporteras till och 
beslutas av ansvariga politiker på respektive nivå. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till 
grund för att omsätta strategin till handling: 

• Integrera strategin i den egna verksamheten 

o Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att 
stödja andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan. 

o Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra 
till ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar. 

o Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?” 

o Lägga åtgärder i åtgärdsbanken, för ökad samverkan och transparens 

o Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet behöver beaktas 
för att skapa synergier med andra hållbarhetsområden. 

o Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv och genomförbarhet. 

o Mätning, uppföljning och analys, hitta nyckeltal eller mål för respektive 
verksamhet så att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg och om vi 
behöver omvärdera arbetssätt. 

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft 

o Ekonomi, analys av ekonomiska modeller och styrning såsom 
lönsamhetskalkyler, kostnadsansvar; hur kan hållbara projekt och arbetssätt 
gynnas? 

o Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver 
det eventuellt ske på bekostnad av befintliga arbetssätt 

o Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den 
inte stannar hos en eller få personer. 

o Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad. 

o Engagera invånare och näringsliv. 

• Genomföra åtgärder 

o Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt 

Åtgärdsbanken 
Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller klimatrelaterade 
åtgärder. Åtgärderna är sorterade efter ett antal olika kategorier som bland andra strategi, effekt 
och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag lägger till åtgärder och 
väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken som är ett 
levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat 
vilket skapar transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som görs. 
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Genomförandestöd 
För att säkerställa arbetet med energi- och klimatstrategin finns det två funktioner inom Borås 
Stad. Den ena är klimatrådet som består av politiker och som är en beredning under 
kommunstyrelsen. Den andra är klimatkommittén som består av strateger och samordnare för 
klimatfrågor och ekonomichefen. Klimatkommittén ger stöd i arbetet med handlingsplaner, 
samordnar och driver genomförandet, ansvarar för åtgärdsbanken och genomför uppföljningen. 

 
 
 
 

 
 

Processkarta över hur strategin ska omsättas till handling med stöd av klimatkommitté 
och klimatråd. 
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Genomförandestöd 
För att säkerställa arbetet med energi- och klimatstrategin finns det två funktioner inom Borås 
Stad. Den ena är klimatrådet som består av politiker och som är en beredning under 
kommunstyrelsen. Den andra är klimatkommittén som består av strateger och samordnare för 
klimatfrågor och ekonomichefen. Klimatkommittén ger stöd i arbetet med handlingsplaner, 
samordnar och driver genomförandet, ansvarar för åtgärdsbanken och genomför uppföljningen. 

 
 
 
 

 
 

Processkarta över hur strategin ska omsättas till handling med stöd av klimatkommitté 
och klimatråd. 
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Strategier för minskad klimatpåverkan 
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp av växthusgaser och utsläpp på andra ställen som sker till följd 
av konsumtion av varor och tjänster. Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med 
den behöver utsläppen minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället. 

 
Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik 
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt, trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska ta fram en strategi för stadens fordonsflotta för att hantera frågan vidare. Borås Stad 
ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, att 
skapa effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna välja 
gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt.  

 
Byggnation med låg klimatpåverkan 
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 

 
Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera på 
fem områden. 

• Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad 
klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och 
minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot 
andra krav på kvalité och hållbarhet. 

• Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella 
förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt. 
Det hållbara valet ska vara självklart och lätt. 

• Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat 
rådgivning och samordning. 

• Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för 
anställda att minska sitt klimatavtryck. 

• Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil 
ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare. 

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, behöver de positiva satsningarna 
på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning 
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och 
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lång tid. Utöver dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. 
Även hållbara, förnybara bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en 
minskad energi- och resursanvändning alltid prioriterad. 

 
Ökad lagring och upptag av koldioxid 
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås 
Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte 
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera 
markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Det är av särskild vikt att Borås Stad 
reviderar stadens styrdokument kring skogsförvaltning för att aktualisera, befästa och utveckla 
skogens potential. 

 
Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras. 

 
Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter 
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda  verksamheter 

Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen. 

 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar. 
Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt 
bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat.  

 
Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och 
strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de 
fungerar oavsett väder och klimat. 

 
Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett 
förändrat klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning 
tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

 
Uppföljning 
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar 
för att följa upp respektive åtgärder. Hur arbetet med strategierna fortlöper övergripande 
följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller motsvarande som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. 
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lång tid. Utöver dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. 
Även hållbara, förnybara bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en 
minskad energi- och resursanvändning alltid prioriterad. 

 
Ökad lagring och upptag av koldioxid 
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås 
Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte 
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera 
markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Det är av särskild vikt att Borås Stad 
reviderar stadens styrdokument kring skogsförvaltning för att aktualisera, befästa och utveckla 
skogens potential. 

 
Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras. 

 
Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter 
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda  verksamheter 

Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen. 

 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar. 
Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt 
bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat.  

 
Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och 
strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de 
fungerar oavsett väder och klimat. 

 
Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett 
förändrat klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning 
tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

 
Uppföljning 
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar 
för att följa upp respektive åtgärder. Hur arbetet med strategierna fortlöper övergripande 
följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller motsvarande som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. 
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Energi- och klimatstrategi
Strategin i sitt sammanhang
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen 
av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda 
samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör 
även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i 
flera andra av styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 
ordningen bland styrdokumenten. Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket 
innebär mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Den tillitsbaserade modellen har påverkat utformningen av strategin.

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan dess har klimatfrågan 
blivit ännu mer högaktuell. Följande beslut på global och nationell nivå påverkar Borås Stads 
klimatarbete: 

• 2015 preciserades Västra 
Götalandsregionens mål 
om fossiloberoende region 
år 2030 med tillägg om att 
växthusgasutsläppen ska 
minska med 80 procent till  
år 2030 jämfört med 
1990 och att utsläpp från 
konsumtion ska minska 
med 30 procent mellan 
2010 och 2030.

• 2016 började Agenda 
2030 och FN:s globala 
hållbarhetsmål att 
gälla. Flera av målen 
har kopplingar till 
klimatförändringar, 
utsläpps- och energifrågor.  

• 2016 trädde det globala 
klimatavtalet från Paris i 
kraft där man slog fast att 
ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med 
förindustriell tid för att lindra effekterna från ett varmare klimat

• 2016 slöts en energiöverenskommelse med bland annat ett mål om 100 procent 
förnybar elproduktion i Sverige år 2040 

• 2017 fick Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, bland annat med målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045

• Sveriges klimatlag trädde i kraft 2018 och klimatpolitiska rådet bildades för att 
säkerställa att svensk politik följer klimatmålen

• Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna mellan 
effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna riskerar att vara 
mycket starkare.

Följande av de globala målen kommer 
strategin särskilt bidra till
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• December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka
utsläppsminskningar på cirka 16 procent per år krävs för att kunna bidra till
Parisavtalets ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över
förindustriell tid. Koldioxidbudgeten ligger till grund för strategin.

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en 
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med cirka 50 procent från 1990 
(källa: SCB). Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga 
satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock också att arbetet med att 
minska klimatutsläppen behöver intensifieras, de positiva insatserna måste fortsätta och bli fler.

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis 
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder i Borås med 98 procent 
jämfört med 1990-talet. Det skedde bland annat tack vare stora fjärrvärmesatsningar men 
även boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt 
från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av hållbar förnybar el och värme. 

Effekterna av ett varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 
påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa och trygghet. 
I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk instabilitet och en ökande 
befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås Stad stå stark, 
trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser.  Borås Stad behöver 
till exempel anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället så som barn, äldre 
och andra grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema 
väder och ett klimat i förändring.  I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller 
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor.

Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser,

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och
lindra konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt
snabbare globala omställningen till hållbara samhällen.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns potential att nå bra resultat med 
stor effekt.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
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respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser 
och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan vara ett fristående 
dokument eller inkluderad i ett annat verksamhetsdokument och som rapporteras till och 
beslutas av ansvariga politiker på respektive nivå. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till 
grund för att omsätta strategin till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

o Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att 
stödja andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

o Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra 
till ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

o Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

o Lägga åtgärder i åtgärdsbanken, för ökad samverkan och transparens

o Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet behöver beaktas 
för att skapa synergier med andra hållbarhetsområden. 

o Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv och genomförbarhet.

o Mätning, uppföljning och analys, hitta nyckeltal eller mål för respektive 
verksamhet så att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg och om vi 
behöver omvärdera arbetssätt.

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

o Ekonomi, analys av ekonomiska modeller och styrning såsom 
lönsamhetskalkyler, kostnadsansvar; hur kan hållbara projekt och arbetssätt 
gynnas? 

o Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver 
det eventuellt ske på bekostnad av befintliga arbetssätt

o Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den 
inte stannar hos en eller få personer.

o Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

o Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

o Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Åtgärdsbanken
Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller klimatrelaterade 
åtgärder. Åtgärderna är sorterade efter ett antal olika kategorier som bland andra strategi, effekt 
och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag lägger till åtgärder och 
väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken som är ett 
levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat 
vilket skapar transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som görs.
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Genomförandestöd
För att säkerställa arbetet med energi- och klimatstrategin finns det två funktioner inom 
Borås Stad. Den ena är klimatrådet som består av politiker och som är en beredning under 
kommunstyrelsen. Den andra är klimatkommittén som består av strateger och samordnare för 
klimatfrågor och ekonomichefen. Klimatkommittén ger stöd i arbetet med handlingsplaner, 
samordnar och driver genomförandet, ansvarar för åtgärdsbanken och genomför uppföljningen. 

 

Processkarta över hur strategin ska omsättas till handling med stöd av klimatkommitté  
och klimatråd.
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Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp av växthusgaser och utsläpp på andra ställen som sker till följd 
av konsumtion av varor och tjänster. Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med 
den behöver utsläppen minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt, trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna 
välja gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 

Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fem områden.

• Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad 
klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och 
minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot 
andra krav på kvalité och hållbarhet. 

• Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella 
förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt.  
Det hållbara valet ska vara självklart och lätt.

• Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat 
rådgivning och samordning.  

• Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för 
anställda att minska sitt klimatavtryck.

• Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil 
ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, behöver de positiva satsningarna 
på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning 
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och 
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Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fem områden.

• Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad 
klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och 
minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot 
andra krav på kvalité och hållbarhet. 

• Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella 
förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt.  
Det hållbara valet ska vara självklart och lätt.

• Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat 
rådgivning och samordning.  

• Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för 
anställda att minska sitt klimatavtryck.

• Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil 
ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, behöver de positiva satsningarna 
på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning 
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och 
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lång tid. Utöver dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. 
Även hållbara, förnybara bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är 
en minskad energi- och resursanvändning alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås 
Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte 
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera 
markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda 
och lagra koldioxid ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda verksamheter

Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar. 
Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt 
bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och 
strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de 
fungerar oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett 
förändrat klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning 
tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar 
för att följa upp respektive åtgärder. Hur arbetet med strategierna fortlöper övergripande 
följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller motsvarande som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för.
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1 Bakgrund 
Borås Stads energi- och klimatstrategi har tagits fram 2015. Trots att strategin inte 
hade tappat aktualitet fanns det bra anledningar till att revidera strategin från 
grunden. En anledning var att Borås Stad hade fått en koldioxidbudget under 
hösten 2019 som visade på behovet av raska och kraftfulla minskningar av 
växthusgasutsläpp. Den andra anledningen var att behovet av anpassningen till 
effekter av ett förändrat klimat hade blivit mer aktuellt och behövde styras upp. 
Tredje anledningen var att Borås Stad var på väg till ett mer tillitsstyrt system som 
även påverkar utformning av styrdokument och arbetssätt. 
 
Den reviderade strategin ska täcka både minskning av klimatpåverkan från 
offentliga verksamheter och samhället i stort samt anpassning till effekter från ett 
varmare klimat. Dokumentet innehåller en beskrivning av arbetssätt för hur 
organisationer kan använda strategin för att genomföra åtgärder. Vidare finns det 
strategier för att peka ut riktningen för arbetet. 
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2 Samrådsprocessen 
Samrådet för den reviderade energi- och klimatstrategin pågick perioden 17 april – 
31 augusti 2020. Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag, 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, samt Räddningstjänsten. 
Allmänheten bjöds in att svara på remissen via Borås Stads hemsida vilket också 
uppmärksammades i Borås Tidning. 
 
Remissinstanser Antal Tillstyrker Tillstyrker 

med ändring 
Avstyrker Avstår, 

neutral 
Totalt: 31 19 5 2 5 
Nämnder, förvaltningar 16 12 2  2 
Styrelser, bolag 6 4 1  1 
Externa instanser 3 2   1 
Partier 4 1 2 1  
Övriga, civilsamhälle 2   1 1 

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Majoriteten av remissinstanserna ställer sig positivt till strategin. Det har 
kommit in ett flertal synpunkter varav vissa är verksamhetsspecifika och andra 
är mer allmänna och återkommande. 

 En inledning med bakgrund och nulägesbeskrivning önskas för mer 
tydlighet och förståelse. 

 
 Arbetssätten och ansvarsfördelningen behöver förtydligas. Det behöver 

framgå hur verksamheterna kan få stöd i processen att ta fram 
handlingsplaner. Ansvar och användning av åtgärdsbanken behöver 
förtydligas. 

 
 Det efterfrågas tydligare mål och ramar för arbetet. Detta hänger också 

ihop med att flera önskar mer tydlighet kring uppföljningsprocessen. 
 

 Ett antal remissinstanser anser att den ekonomiska avvägningen bör få 
mer plats. 

 
 Att klimatanpassningen inkluderas i strategin ser många instanser positivt 

på. 
 

 Det allmänt mer tillitsstyrda arbetssättet anser många instanser är positivt 
och kommer underlätta arbetet. 
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2 Samrådsprocessen 
Samrådet för den reviderade energi- och klimatstrategin pågick perioden 17 april – 
31 augusti 2020. Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag, 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, samt Räddningstjänsten. 
Allmänheten bjöds in att svara på remissen via Borås Stads hemsida vilket också 
uppmärksammades i Borås Tidning. 
 
Remissinstanser Antal Tillstyrker Tillstyrker 

med ändring 
Avstyrker Avstår, 

neutral 
Totalt: 31 19 5 2 5 
Nämnder, förvaltningar 16 12 2  2 
Styrelser, bolag 6 4 1  1 
Externa instanser 3 2   1 
Partier 4 1 2 1  
Övriga, civilsamhälle 2   1 1 

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Majoriteten av remissinstanserna ställer sig positivt till strategin. Det har 
kommit in ett flertal synpunkter varav vissa är verksamhetsspecifika och andra 
är mer allmänna och återkommande. 

 En inledning med bakgrund och nulägesbeskrivning önskas för mer 
tydlighet och förståelse. 

 
 Arbetssätten och ansvarsfördelningen behöver förtydligas. Det behöver 

framgå hur verksamheterna kan få stöd i processen att ta fram 
handlingsplaner. Ansvar och användning av åtgärdsbanken behöver 
förtydligas. 

 
 Det efterfrågas tydligare mål och ramar för arbetet. Detta hänger också 

ihop med att flera önskar mer tydlighet kring uppföljningsprocessen. 
 

 Ett antal remissinstanser anser att den ekonomiska avvägningen bör få 
mer plats. 

 
 Att klimatanpassningen inkluderas i strategin ser många instanser positivt 

på. 
 

 Det allmänt mer tillitsstyrda arbetssättet anser många instanser är positivt 
och kommer underlätta arbetet. 
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4 Strategins möjligheter och begränsningar 
Borås Stad har riktlinjer för styrdokument och Borås Stad befinner sig också på 
den så kallade Tillitsresan som ska leda till en ny styrmodell. Utifrån dessa 
förutsättningar finns det möjligheter och begränsningar för strategin som 
styrdokument. Strategin ska peka ut riktningar för arbetet men inte innehålla 
detaljerade åtgärder såsom en plan. Strategin ska inte peka ut uppdrag till 
enskilda förvaltningar och bolag. Strategin ska fokusera på det som innebär ny 
politisk styrning. Redan tagna beslut ska inte upprepas, allmänna beskrivningar 
och utförlig bakgrund behöver finnas på andra ställen. 

5 Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar 
och kompletteringar 

Strategin har fått en inledande text som förtydligar bakgrunden och skapar ett 
sammanhang med andra styrdokument och händelser. Arbetssätten har 
förtydligats bland annat med tillägg om vilka stödfunktioner som finns för att 
kunna implementera strategin i respektive verksamhet. Klimatkommittén och 
klimatrådet som har införts i och med koldioxidbudget har förankrats i 
strategin. 
Förväntningen att nämnder/styrelser behöver skapa en verksamhetsspecifik 
handlingsplan har konkretiserats och så även ambitionen att minska 
växthusgasutsläppen i enlighet med koldioxidbudgeten. 
Strategierna har blivit anpassade utifrån en del kommentarer och synpunkter 
men ändringarna är mindre omfattande. 
Uppföljningen har förtydligats där ett uppföljningssteg har lagts till som avser 
redovisning av handlingsplaner för respektive nämnd/styrelse. 

6 Inkomna yttranden/synpunkter  
Samtliga inkomna synpunkter redovisas i tabellen i vänstra spalten. I högerspalten 
ges kommentarer till respektive synpunkt i där det ansetts möjligt och nödvändigt. 
Privatpersoner har anonymiserats och endast synpunkter som bedöms relevanta ur 
strategins perspektiv har tagits med. 
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Yttranden/synpunkter 

6.1 AB Bostäder i Borås Stad 
AB Bostäder i Borås styrelse har inget att erinra om remissförslaget, 
Borås Stads revidering av energi- och klimatstrategi och ställer sig 
därmed positiv till förslaget. 

Kommentar 
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Yttranden/synpunkter 

6.1 AB Bostäder i Borås Stad 
AB Bostäder i Borås styrelse har inget att erinra om remissförslaget, 
Borås Stads revidering av energi- och klimatstrategi och ställer sig 
därmed positiv till förslaget. 

Kommentar 
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6.2 Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden ser positivt på Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Särskilt positivt är att strategin tar hänsyn till ett 
tillitsbaserat styrsätt, samt att strategins mål följs upp i samband med 
miljömålsuppföljningen. Genom att uppföljningarna hålls ihop, 
gynnas helhetsperspektivet på miljöfrågorna. Arbetslivsnämnden 
tillstyrker därmed ”Borås Stads energi- och klimatstrategi”.  
 
Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
alternativa beslutsförslag. 

 

6.3 Borås Elnät 
Styrelsen beslutade att tillstyrka översänt dokument reviderad 
Energi- och klimatstrategi (Dnr 2020-396) med komplettering kring 
tydliggörandet av vem som ansvarar för den benämnda 
åtgärdsbanken samt att VD ges i uppdrag att översända styrelsens 
beslut till Miljö och konsumentnämnden.  
 
Ett alternativt förslag till beslut lämnades in under mötet av Kristian 
Silbvers och Björn Malmqvist. 

 
 
Ett förtydligande avseende 
hantering av åtgärdsbanken 
har inkluderats i strategin. 

6.4 Borås Kommuns Parkerings AB 
Vi ställer oss positiva till Borås Stads Energi- och klimatstrategi. 
 
Utifrån vårt uppdrag i vårt ägardirektiv, vill vi framföra att vi ser att 
bolaget kommer tillsammans med andra inneha en aktiv roll i det 
framtida arbetet tillsammans med staden. 
Genom att utveckla parkering till mobilitet inom både teknik och 
byggnation kommer vi bidra till att minska utsläpp i staden. 
 
Produkten parkering befinner sig i en stor förändring och tillsammans 
med att staden förtätas samt ökar invånarantal ser vi att parkering är en 
av de starkaste styrmedel som kommunen äger till 100%. För att kunna 
frigöra dagens parkeringsplatser till annat samtidigt som man bidrar till 
att fler åker alternativa färdmedel ser vi att, själva genomförandet av 
strategin bör ske i samverkan både över förvaltningsgränser och 
bolagsgränser för att bidra till stadens mål och visioner. 
 
Samverkan kring alternativa trafikslag, så som cykel, kollektivtrafik, 
elfordon kommer vara en förutsättning för att uppnå delar av strategin. 
Tydlig plan och finansiering för investering i framtida lösningar – 
mobilitetshubar – som skall ersätta tomtmarks parkeringar samt 
gatumarkparkeringar är även det, en förutsättning för att uppnå delar av 
strategin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad samverkan är en del av 
arbetssättet i strategin vilket 
också kommer förtydligas. 
 
 
Uppföljning och mätning sker 
både centralt och i respektive 
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Slutligen anser bolaget att det är av stor vikt att kunna kommunicera till 
samarbetspartners, invånare och besökare för att skapa delaktighet, 
förståelse och kunskap att en förflyttning sker inom Borås Stad. För att 
kunna kommunicera och känna sig delaktig så behöver man även kunna 
mäta det vi gör inom områden. 
 

verksamhet. Utveckling av 
metoder och relevanta 
nyckeltal ingår i arbetssättet i 
strategin. 
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Slutligen anser bolaget att det är av stor vikt att kunna kommunicera till 
samarbetspartners, invånare och besökare för att skapa delaktighet, 
förståelse och kunskap att en förflyttning sker inom Borås Stad. För att 
kunna kommunicera och känna sig delaktig så behöver man även kunna 
mäta det vi gör inom områden. 
 

verksamhet. Utveckling av 
metoder och relevanta 
nyckeltal ingår i arbetssättet i 
strategin. 
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6.5 Borås Stadshus AB 
Styrelsen i Borås Stadshus AB avstår från att yttra sig i remiss 
gällande revidering av energi och klimatstrategi. 

 

6.6 Borås Energi och Miljö 
Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö har tagit del av remissen gällande ”reviderad 
energi- och klimatstrategi. Bolaget anser att utsänd energi- och 
klimatstrategi saknar väsentliga vägval som kan bidra till att Borås 
minskar sin klimatpåverkan och därigenom även påverka den globala 
miljöpåverkan. Strategin bör omfatta hela staden ur ett 
systemperspektiv, beskriva klimatnytta och strategier för hur stadens 
totala utsläpp kan minska. Detta kan ske genom kloka investeringar 
och insatser från stadens invånare. 
 
Bolaget saknar också beskrivning om: 

 Fjärrvärmens roll i stadens energisystem 
 Stadens elproduktion 
 Biogas som fordonsbränsle 
 Energieffektivisering 
 Verktyg för att mäta och värdera klimatmässigt nytta 
 Dagvattenhantering ur ett klimatperspektiv både hydraulisk 

och föroreningsmässigt 
 
Kommentarer 
Borås har satsat stort på byggnation av ett nytt bioeldat 
kraftvärmeverk på Sobacken. Kraftvärmeverket medför att andelen 
förnybar elproduktion ökar i Borås, och ökar i takt med 
användningen av fjärrvärme. Därför är det av stor vikt att energi- 
och klimatstrategin fortsatt pekar ut fjärrvärmeanvändning som en 
möjliggörare för en hållbar stad. I tidigare, befintlig, energi- och 
klimatstrategi beskrivs detta på ett bra sätt. Men i den nya versionen 
nämns inte fjärrvärme och kraftvärmeproducerad el som en del i 
stadens viktiga infrastruktur. Dock nämns att oljeanvändningen 
minskat med 90%, vilket är ett direkt resultat av ökad användning av 
fjärrvärme. 
 
I tidigare strategi beskrevs användningen av biogas som ett 
klimatmässigt bra alternativ som fordonsbränsle. I den utskickade 
strategin nämns inte biogas. Borås Energi och Miljö arbetar utifrån 
en strategi att, helt i linje med den omfattande  
Biogasmarknadsutredningen, kunna nyttiggöra en så stor del av 
stadens biogas inom transportsektorn. Och därigenom bidra till den 
nationella målsättningen för minskade utsläpp från transportsektorn. 
 

 
 
Fjärrvärme och kraftvärme har 
inkluderats i strategierna. Den 
reviderade energi- och 
klimatstrategin har byggts på 
en ny styrprincip som kommer 
med tillitsresan. Strategin är 
också mer renodlat för att 
enbart innehålla det som är 
nya politiska prioriteringar. 
Omfattande beskrivningar av 
system, positiva insatser med 
mera är därför inte med i 
dokumentet.  
 
 
 
 
 
Fjärrvärme och kraft- 
värmeproduktion gör stor 
klimatnytta. Fortsatt 
prioritering av fjärrvärme 
kommer lyftas fram i strategin. 
 
 
 
 
 
 
 
Biogas som närproducerat 
bränsle med flera positiva 
effekter är ett prioriterat val 
vilket också avspeglar sig i 
Borås Stads val av fordon. 
 
 
 
Strategin syftar inte till att 
detaljstyra utveckling åt något 
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Bolaget saknar i strategin en ambitiös målsättning för minskad 
energianvändning i lokaler inom Borås Stad. Energieffektivisering 
bör fokusera på att minska fastighetens såväl effekt- och 
energibehov, och inte primärt fokusera på att minska ”köpt” energi, 
för att prioritera åtgärder som ger bästa klimatnytta. 
 
Bolaget anser att det är positivt att energi- och klimatstrategin 
resonerar kring konsekvensperspektivet och hur den klimatmässiga 
nyttan ska värderas. Klimatvärdering bör alltid ske utifrån bedömde 
klimateffekter i systemperspektiv. 
 
Det måste skapas utrymme i staden för en dagvattenhantering som 
både kan fördröja och rena dagvattnet. Både för att hantera höga 
flöden och för att nå miljökvalitetsmålet levande sjöar och 
vattendrag samt giftfri miljö. 
 
Bolaget har under många är tagit fram ett klimatbokslut, vilket 
bygger på samma resonemang. Klimatbokslutet är ett bra kvitto på 
klimatnyttan av stadens infrastruktur. Kunskap och erfarenheter 
kring detta vill gärna bolaget dela med sig av när en koldioxidbudget 
ska arbetas fram. 

håll. Denna fråga måste ses 
som viktig och kommer att 
drivas i arbetet med att 
genomdriva strategin. 
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Bolaget saknar i strategin en ambitiös målsättning för minskad 
energianvändning i lokaler inom Borås Stad. Energieffektivisering 
bör fokusera på att minska fastighetens såväl effekt- och 
energibehov, och inte primärt fokusera på att minska ”köpt” energi, 
för att prioritera åtgärder som ger bästa klimatnytta. 
 
Bolaget anser att det är positivt att energi- och klimatstrategin 
resonerar kring konsekvensperspektivet och hur den klimatmässiga 
nyttan ska värderas. Klimatvärdering bör alltid ske utifrån bedömde 
klimateffekter i systemperspektiv. 
 
Det måste skapas utrymme i staden för en dagvattenhantering som 
både kan fördröja och rena dagvattnet. Både för att hantera höga 
flöden och för att nå miljökvalitetsmålet levande sjöar och 
vattendrag samt giftfri miljö. 
 
Bolaget har under många är tagit fram ett klimatbokslut, vilket 
bygger på samma resonemang. Klimatbokslutet är ett bra kvitto på 
klimatnyttan av stadens infrastruktur. Kunskap och erfarenheter 
kring detta vill gärna bolaget dela med sig av när en koldioxidbudget 
ska arbetas fram. 

håll. Denna fråga måste ses 
som viktig och kommer att 
drivas i arbetet med att 
genomdriva strategin. 
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6.7 Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen. 
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen genomarbetad. 

 

6.8 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den reviderade upplagan 
av Borås Stads Energi- och klimatstrategi. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit ställning till den reviderade 
upplagan av strategin. Vi har sett över de nyheter och förändringar 
som den för med sig samt hur vi skall förhålla oss till den.  
 
Klimatanpassning; arbetet att ständigt anpassa förvaltningens arbete 
och verksamheter till rådande klimatförändringar. Detta är ett 
pågående arbete i förvaltningen där vi kontinuerligt under året ser 
över våra verksamheter och gör de nödvändiga anpassningar som 
krävs. Vi ser det som viktigt att det finns en samverkan mellan 
stadens förvaltningar då detta kräver både anpassning av samhället 
och minskade utsläpp.  
 
Koldioxidbudgeten; som är beslutad i kommunfullmäktige 2019 
avser fritids och folkhälsoförvaltningen att förhålla sig till. Detta 
kräver ytterligare åtgärder på utsläppssidan, där utsläppen av 
växthusgaser måste minska.  
 
Tillitsresan; som ligger till grund för ett nytt tankesätt kring hur vi i 
staden skall arbeta överlag. Med ökat fokus på arbetssätt och 
riktning i arbetet som skall leda till handling. Med detta jobbar 
Fritids och folkhälsoförvaltningen aktivt, främst med vårt mål att 
skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid 
för boråsarna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den efterfrågade samverkan 
följer såväl klimatkommitténs 
och strategins ambitioner 

6.9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Energi- och 
klimatstrategi. 
 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Borås Stads förskolor arbetar enligt läroplanen för förskola, Lpfö 18 
och det åligger nämnden att barn ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en 
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 
Förskolan har här en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika 
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utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika 
perspektiv. Samtliga av Borås Stads förskolor arbetar med att 
undervisa om Borås Stad Sida 2(2) hållbar utveckling i förskolan. 
Detta arbete ser nämnden som sitt bidrag till att bidra i arbetet med 
Borås Stads energi- och klimatstrategi. Förskolenämnden vill även 
framföra vikten av att lyfta upp barnets perspektiv i strategin. Vidare 
vill nämnden bemöta andra stycket under rubriken ”Integrering av 
klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter” med 
information om att oavsett extrema väder och ett klimat i förändring 
arbetar Förskolenämnden alltid för att barnen ska känna sig trygga 
på förskolan. Vid extraordinära händelser finns planer för hur 
förskolornas verksamhet ska garantera trygghet för barnen samt 
kvalitet i undervisningen. 
 

 
 
 
 
 
Barnens perspektiv har lyfts i 
revideringen. 
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utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika 
perspektiv. Samtliga av Borås Stads förskolor arbetar med att 
undervisa om Borås Stad Sida 2(2) hållbar utveckling i förskolan. 
Detta arbete ser nämnden som sitt bidrag till att bidra i arbetet med 
Borås Stads energi- och klimatstrategi. Förskolenämnden vill även 
framföra vikten av att lyfta upp barnets perspektiv i strategin. Vidare 
vill nämnden bemöta andra stycket under rubriken ”Integrering av 
klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter” med 
information om att oavsett extrema väder och ett klimat i förändring 
arbetar Förskolenämnden alltid för att barnen ska känna sig trygga 
på förskolan. Vid extraordinära händelser finns planer för hur 
förskolornas verksamhet ska garantera trygghet för barnen samt 
kvalitet i undervisningen. 
 

 
 
 
 
 
Barnens perspektiv har lyfts i 
revideringen. 
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6.10 Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden tillstyrker remissen.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet 
utan hänvisar till de remissvar som respektive parti lämnar 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande som biläggs skrivelsen. 
 
Grundskolenämnden lämnar synpunkter till förslaget. Synpunkter 
avser avsaknad av tydlig koppling till övriga styrdokument för 
staden. Detta skulle kunna förtydligas genom en tydlig koppling till 
vision 2025, målområdet ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”. 
Vad vill staden uppnå? En tydlig koppling till stadens klimatmål om 
minskat utsläpp saknas. Strategin skulle kunna inledas med detta.  
 
Detta dokument tillsammans med energiplan och koldioxidbudget 
för Borås Stad handlar om stadens långsiktiga klimatarbete. Det är 
ett styrdokument som ska ge stöd och trygghet vid våra långsiktiga 
vägval och investeringar.  
 
Synpunkter som berör avsnitt Syfte. Grundskolenämndens uppdrag 
rör ansvarsområdet undervisning och bildning. Ett tillägg föreslås 
med en ny punkt: Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. 
Genom tillägget förtydligas stadens bildningsansvar. Skolan har ett 
viktigt uppdrag som avser lärande för hållbar utveckling.  
 
Staden ska utifrån mångfaldsperspektiv ta tillvara, stödja och 
uppmuntra boråsarnas engagemang och vilja att förändra vanor till 
ett mer klimatsmart beteende. Klimathänsyn och hållbar livsstil ska 
bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare. Det är 
viktigt att barn och unga tidigt får kunskap om människans 
klimatpåverkan och hur man kan leva både gott och klimatsmart.  
 
Från den 1 juli 2021 gäller nya reviderade läroplaner och kursplaner. 
Skolverket förtydligar skolans uppdrag i undervisning inom hållbar 
utveckling och synliggör därmed hur de globala målen i Agenda 
2030 och de nationella miljömålen kopplas till styrdokumenten.  
 
Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att senast 2030 
säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling berör 
såväl ekonomiska och sociala/kulturella som 
ekologiska/miljömässiga perspektiv.” Enligt Skolinspektionen ska 
utbildningen inom hållbar utveckling ge kunskaper om tillstånden i 
världen samt främja vilja och förmåga hos elever att påverka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målkoppling har förtydligats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategin har kompletterats 
utifrån synpunkten. 
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utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling 
definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad 
också av formerna för utbildningen. Lärande för hållbar utveckling 
kopplar an till flera delar av läroplanerna, både vad gäller 
övergripande perspektiv och riktlinjer och innehåll i olika ämnen. 
Skolorna arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla 
utbildningen i sin helhet. Med ”präglar utbildningen i sin helhet” 
avses att arbetet hålls samman över skolåren, mellan olika ämnen, 
men också att lärande för hållbar utveckling kommer till uttryck även 
i de delar av skolans verksamhet som inte räknas som undervisning. 
Undervisning om hållbar utveckling främjar elevernas medvetna val 
som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. I 
undervisningen om hållbar utveckling ingår betydelsen av biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster, naturen som resurs, vårt ansvar när vi 
nyttjar den, människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt 
hur man på individ och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. 
Grundskoleförvaltningen samarbetar med Navet science center 
inom området för hållbar utveckling. Samarbetet omfattar stöd i 
Grön Flagg-arbetet samt deltagande vid utbildningar, program, 
interaktiva utställningar och experiment. Hållbar utveckling 
genomsyrar hela Navets verksamhet och integreras i alla 
utställningar, teman och utbildningar. Navet ses som en 
samarbetspartner för förverkligande av Agenda 2030.  
 
Synpunkter som avser Arbetssätt. Nämnden ställer sig positiv till att 
klimatstrategin integreras i den egna verksamheten. Nämnden 
reflekterar kring vad som menas med att hitta nyckeltal eller mål för 
respektive verksamhet. Nämnden öppnar för diskussion om det bör 
finnas Kommunfullmäktiges mål, gemensamma mål för staden 
istället för att alla verksamheter ska hitta egna nyckeltal eller mål. På 
detta sätt blir det tydligare vilken riktning staden väljer. För att 
strategin ska genomföras krävs att alla verksamheter har ett högt 
tempo i omställningen och prioriterar minskningen av utsläpp. 
Tillitsbaserad styrning förutsätter höga ambitioner och en god 
samordning av alla stadens insatser. För att verksamheterna ska klara 
av att ställa om krävs också ett relevant stöd och resurser. Detta är 
något staden bör beakta.  
 
Strategin innebär att staden kan underlätta för engagemang och 
medvetenhet tidigt i åldrarna genom bland annat dialog, utbildning 
och praktiska möjligheter att agera klimatsmart. Borås Stad kan ge 
utrymme och möjlighet till kunskapshöjande aktiviteter både på 
skoltid och på fritid. Borås Stad är en stor organisation med bred 
kompetens inom både klimat och pedagogik. Genom att skapa 
samarbeten och kunskapsutbyte kan vi utnyttja kunskaperna på bästa 
sätt och nå ut till många unga boråsare. I det arbetet har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambitionsnivå och mål har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. Även hur stöd i 
arbetsprocessen ska fungera 
har förtydligas. 
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utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling 
definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad 
också av formerna för utbildningen. Lärande för hållbar utveckling 
kopplar an till flera delar av läroplanerna, både vad gäller 
övergripande perspektiv och riktlinjer och innehåll i olika ämnen. 
Skolorna arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla 
utbildningen i sin helhet. Med ”präglar utbildningen i sin helhet” 
avses att arbetet hålls samman över skolåren, mellan olika ämnen, 
men också att lärande för hållbar utveckling kommer till uttryck även 
i de delar av skolans verksamhet som inte räknas som undervisning. 
Undervisning om hållbar utveckling främjar elevernas medvetna val 
som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. I 
undervisningen om hållbar utveckling ingår betydelsen av biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster, naturen som resurs, vårt ansvar när vi 
nyttjar den, människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt 
hur man på individ och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. 
Grundskoleförvaltningen samarbetar med Navet science center 
inom området för hållbar utveckling. Samarbetet omfattar stöd i 
Grön Flagg-arbetet samt deltagande vid utbildningar, program, 
interaktiva utställningar och experiment. Hållbar utveckling 
genomsyrar hela Navets verksamhet och integreras i alla 
utställningar, teman och utbildningar. Navet ses som en 
samarbetspartner för förverkligande av Agenda 2030.  
 
Synpunkter som avser Arbetssätt. Nämnden ställer sig positiv till att 
klimatstrategin integreras i den egna verksamheten. Nämnden 
reflekterar kring vad som menas med att hitta nyckeltal eller mål för 
respektive verksamhet. Nämnden öppnar för diskussion om det bör 
finnas Kommunfullmäktiges mål, gemensamma mål för staden 
istället för att alla verksamheter ska hitta egna nyckeltal eller mål. På 
detta sätt blir det tydligare vilken riktning staden väljer. För att 
strategin ska genomföras krävs att alla verksamheter har ett högt 
tempo i omställningen och prioriterar minskningen av utsläpp. 
Tillitsbaserad styrning förutsätter höga ambitioner och en god 
samordning av alla stadens insatser. För att verksamheterna ska klara 
av att ställa om krävs också ett relevant stöd och resurser. Detta är 
något staden bör beakta.  
 
Strategin innebär att staden kan underlätta för engagemang och 
medvetenhet tidigt i åldrarna genom bland annat dialog, utbildning 
och praktiska möjligheter att agera klimatsmart. Borås Stad kan ge 
utrymme och möjlighet till kunskapshöjande aktiviteter både på 
skoltid och på fritid. Borås Stad är en stor organisation med bred 
kompetens inom både klimat och pedagogik. Genom att skapa 
samarbeten och kunskapsutbyte kan vi utnyttja kunskaperna på bästa 
sätt och nå ut till många unga boråsare. I det arbetet har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambitionsnivå och mål har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. Även hur stöd i 
arbetsprocessen ska fungera 
har förtydligas. 
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pedagogerna en viktig roll. Staden kan sprida information och 
kunskap om klimatfrågan och kan till exempel ordna evenemang 
med klimatprofil för att ge utrymme till praktisk och teoretisk 
undervisning om hållbar utveckling i skolan. Barn och unga bör 
också ges ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i beslut 
och processer inom Borås Stads klimatarbete. På så sätt arbetar 
staden tillitsbaserat och med ett tydligt barnrättsperspektiv. I korthet 
innebär arbetssättet att staden skapar förutsättningar för 
klimatengagemang och medvetenhet genom bland annat 
samarbeten, kunskapsutbyte inom klimat och pedagogik, dialog och 
utbildning. Staden kan ge utrymme och möjlighet till 
kunskapshöjande aktiviteter både på skoltid och på fritid. 
 
Synpunkter som avser Integrering av klimatanpassning i 
kommunkoncernens verksamheter. I stycket ”Borås Stad behöver till 
exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska 
ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema väder 
och ett klimat i förändring.” Nämnden önskar ett förtydligande i hur 
man menar att verksamheterna ska kunna uppnå detta. Troligen 
handlar avsnittet om att skolan ska hålla öppet även vid 
översvämningar eller liknande extremväder, men det är rimligt att 
det förtydligar vad det handlar om.  
 
Synpunkter som avser avsnitt Åtgärdsbank. Det bör förtydligas att 
aktiviteter i åtgärdsbanken ska ses som en inspiration för 
förvaltningar och därmed är frivilliga. Åtgärdsbanken kan inte 
generera nya uppdrag (obligatoriska aktiviteter för verksamheten). 
Åtgärdsbanken ska ses som ett komplement till ordinarie verksamhet 
med tillhörande aktiviteter kopplade till skolans arbete med 
hållbarhet.  
 
Synpunkter som avser avsnitt Uppföljning. Nämnder ställer sig 
positiv till att uppföljningen av klimatstrategin integreras i redan 
existerande uppföljningar av stadens miljömål eller 
klimatkompensation för fossila tjänsteresor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kommande arbetet med 
att genomdriva strategin som 
alla delar i kommunkoncernen 
åläggs att göra med stöd från 
klimatkommittén kommer att 
ge svar och riktning på hur 
verksamheter ska hantera 
frågorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkten om åtgärdsbanken 
har förtydligats i den 
reviderade strategin. 
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6.11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: 
Reviderad energi och klimatstrategi under förutsättning att man tar 
nämndens synpunkter i beaktande. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningens kommentarer till dessa punkter  
 
 Riktningarna är tydliga men inte process för prioriteringar mellan 
dem. Det föreskrivs inte hur den enskilda nämnden skall arbeta med 
sina egna prioriteringar vilket är helt i linje med tillitsresan. Däremot 
önskas ett förtydligande i vilket stöd som planeras för att kunna 
genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.  
 Utrymme för att följa riktningarna har lämnats men det behöver 
vara tydligt vad förväntan är så nämnden kan agera på rätt sätt.  
 Det framkommer inte i strategin hur det skall säkerställas att 
nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag skall implementera 
strategin utan sägs att de skall arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet. Här ser nämnden gärna ett 
förtydligande kring hur det skall säkerställas och följas upp.  
 För att säkerställa genomförande och handling behöver 
förväntningar på nämnderna tydliggöras. 
 
Syfte 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på 
strategins syfte.  
Arbetssätt  
 Integrera strategin i den egna verksamheten Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på de olika 
utvecklingspunkterna som sådana men önskar att strategin är tydlig i 
vad som förväntas i resultat och vilka ramar det finns för att nå dit. 
Vilket stöd kommer att finnas för att arbeta med frågorna?  
 Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft. Här önskar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett förtydligande kring 
analys av ekonomiska modeller. Är det upp till varje förvaltning att 
sätta upp sina egna interna modeller eller är detta ett arbete som 
kommer samordnas på central nivå. Vad är förväntan på nämndens 
arbete i detta? 
 
Strategier för minskad klimatpåverkan  
Gymnasie och vuxenutbildningen driver idag ett omfattande 
miljöarbete i verksamheten inom ramen för Grön flagg. Alla 
medarbetare arbetar löpande med att hitta och genomföra 
förbättringar inom sitt område. Nämnden ställer sig bakom alla 
punkter under strategier för minskad klimatpåverkan men efterfrågar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stödet och processen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. Den s.k. 
klimatkommittén bestående av 
tjänstepersoner från 
Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet kommer 
erbjuda stöd i olika former. 
 
Förväntan har förtydligats. 
Det handlar om att analysera 
den egna verksamheten, ta 
fram en handlingsplan, mål 
och nyckeltal. Det 
förberedande arbetet måste 
resultera i konkreta åtgärder. 
 
Uppföljningen har förtydligats 
för att göra det tydligare att 
alla förvaltningar/bolag 
förväntas ta fram en 
handlingsplan och att 
klimatkommittén kommer 
sammanställa en årlig 
uppföljningsrapport. 
 
 
 
Punkten om ekonomiska 
modeller har förtydligats. Hur 
detta kommer se ut kan se 
olika ut men det kommer 
oftast kräver samverkan 
mellan verksamheten och 
central samordning för att 
ändra på ekonomiska 
modeller. 
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6.11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: 
Reviderad energi och klimatstrategi under förutsättning att man tar 
nämndens synpunkter i beaktande. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningens kommentarer till dessa punkter  
 
 Riktningarna är tydliga men inte process för prioriteringar mellan 
dem. Det föreskrivs inte hur den enskilda nämnden skall arbeta med 
sina egna prioriteringar vilket är helt i linje med tillitsresan. Däremot 
önskas ett förtydligande i vilket stöd som planeras för att kunna 
genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.  
 Utrymme för att följa riktningarna har lämnats men det behöver 
vara tydligt vad förväntan är så nämnden kan agera på rätt sätt.  
 Det framkommer inte i strategin hur det skall säkerställas att 
nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag skall implementera 
strategin utan sägs att de skall arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet. Här ser nämnden gärna ett 
förtydligande kring hur det skall säkerställas och följas upp.  
 För att säkerställa genomförande och handling behöver 
förväntningar på nämnderna tydliggöras. 
 
Syfte 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på 
strategins syfte.  
Arbetssätt  
 Integrera strategin i den egna verksamheten Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på de olika 
utvecklingspunkterna som sådana men önskar att strategin är tydlig i 
vad som förväntas i resultat och vilka ramar det finns för att nå dit. 
Vilket stöd kommer att finnas för att arbeta med frågorna?  
 Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft. Här önskar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett förtydligande kring 
analys av ekonomiska modeller. Är det upp till varje förvaltning att 
sätta upp sina egna interna modeller eller är detta ett arbete som 
kommer samordnas på central nivå. Vad är förväntan på nämndens 
arbete i detta? 
 
Strategier för minskad klimatpåverkan  
Gymnasie och vuxenutbildningen driver idag ett omfattande 
miljöarbete i verksamheten inom ramen för Grön flagg. Alla 
medarbetare arbetar löpande med att hitta och genomföra 
förbättringar inom sitt område. Nämnden ställer sig bakom alla 
punkter under strategier för minskad klimatpåverkan men efterfrågar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stödet och processen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. Den s.k. 
klimatkommittén bestående av 
tjänstepersoner från 
Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet kommer 
erbjuda stöd i olika former. 
 
Förväntan har förtydligats. 
Det handlar om att analysera 
den egna verksamheten, ta 
fram en handlingsplan, mål 
och nyckeltal. Det 
förberedande arbetet måste 
resultera i konkreta åtgärder. 
 
Uppföljningen har förtydligats 
för att göra det tydligare att 
alla förvaltningar/bolag 
förväntas ta fram en 
handlingsplan och att 
klimatkommittén kommer 
sammanställa en årlig 
uppföljningsrapport. 
 
 
 
Punkten om ekonomiska 
modeller har förtydligats. Hur 
detta kommer se ut kan se 
olika ut men det kommer 
oftast kräver samverkan 
mellan verksamheten och 
central samordning för att 
ändra på ekonomiska 
modeller. 
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stöd till nämnden i arbetet med prioriteringar och identifiering av 
utvecklingsområden inom nämndens ansvar.  
 
Till avsnittet ”Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik” bör tonvikten ligga på att förespråka färdsättet 
gång och cykel som transportmedel. 
 
Strategier för klimatanpassning.  
Gymnasie- och vuxenutbildningen har under våren 2020 fått ställa 
om hela sin verksamhet på grund av pandemi och anser att 
utbildning skall bedrivas även under extrema väder och ett klimat i 
förändring, därför ställer sig nämnden bakom att skapa en 
samordnad kunskap om vad som redan görs och en åtgärdsplan tas 
fram.  
 
Avsnittet om ”Uppföljning” på sid 7 är för vag och bör 
konkretiseras. Det måste lättare gå att utvärdera och följa upp de 
val/beslut som nämnden tar och hur det tex påverkar Borås Stads 
miljömål. 

Klimatkommittén erbjuder 
stöd i prioritering och i att 
lyfta viktiga frågor centralt. 
 
Forskningen och experter på 
trafikområdet är tydliga med 
att för att nå kraftfull 
utsläppsminskning inom 
vägtrafiken krävs det åtgärder 
inom bland annat parkering 
och stadsplanering för att 
motverkande en ökning av 
biltrafiken. 
 
 
Avsnittet om uppföljning har 
konkretiserats. 
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6.12 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen 
med revideringen av Energi- och klimatstrategin och översända 
svaret till Miljönämnden. 
 
Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen, 
klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering 
som redan finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan 
med att minska utsläppet av koldioxid genom att minska resandet, 
använda digital teknik för möten etc. Insatser som kopplas såväl till 
miljö som till energi och klimat. 

 

6.13 Kommunstyrelsen 
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet 
utan hänvisar till de remissvar som respektive parti lämnar. 
 
Kommunstyrelsen har fått revideringen av energi- och 
klimatstrategin på remiss. Sen den förra strategin antogs har en 
koldioxid budget tagits fram som anger ambitionsnivån för 
utsläppen av koldioxid inom Borås kommun. En annan viktigt 
skillnad jämfört med den förra strategin är att anpassningen till ett 
förändrat klimat är inkluderat i strategin.  
 
Energi- och klimatstrategin är enkel att ta till sig och föredömligt 
kort. Det skulle dock underlätta för läsaren om en liten introduktion 
fanns med i strategin. I remissen har en sådan text funnits med i 
missivet, men den texten kommer ju inte finnas kvar när strategin är 
antagen. Det är även önskvärd att strategin kopplas till Agenda 2030 
målen genom att exempelvis illustrera vilka mål energi- och 
klimatstrategin främst syftar till.  
 
Avsnitten om arbetssätt är centralt i strategin och beskriver hur 
nämnder och bolag ska arbeta med strategin. Eftersom strategierna 
inte längre har några utpekade ansvariga är det extra viktigt att 
arbetet integreras på ett bra sätt i verksamheterna. Beskrivningen av 
arbetssätt ligger väl i linje med tillitsresan och kräver att nämnder 
och bolag själva kan analysera vilken roll de har i genomförandet av 
åtgärder. Texten skulle därför även kunna beskriva vilket stöd som 
finns i form av nätverk, kunskap och coachning.  
 
De strategier som finns med inom området minskade utsläpp speglar 
den analys som har gjorts i koldioxidbudgeten vilket är viktigt för att 
vi ska lägga resurser på rätt saker.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En introduktion med 
inledande text har lagts till i 
den reviderade strategin. 
 
Koppling till de globala målen 
har lagts till. 
 
 
 
 
 
Stödet i arbetet har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
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6.12 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen 
med revideringen av Energi- och klimatstrategin och översända 
svaret till Miljönämnden. 
 
Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen, 
klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering 
som redan finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan 
med att minska utsläppet av koldioxid genom att minska resandet, 
använda digital teknik för möten etc. Insatser som kopplas såväl till 
miljö som till energi och klimat. 

 

6.13 Kommunstyrelsen 
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet 
utan hänvisar till de remissvar som respektive parti lämnar. 
 
Kommunstyrelsen har fått revideringen av energi- och 
klimatstrategin på remiss. Sen den förra strategin antogs har en 
koldioxid budget tagits fram som anger ambitionsnivån för 
utsläppen av koldioxid inom Borås kommun. En annan viktigt 
skillnad jämfört med den förra strategin är att anpassningen till ett 
förändrat klimat är inkluderat i strategin.  
 
Energi- och klimatstrategin är enkel att ta till sig och föredömligt 
kort. Det skulle dock underlätta för läsaren om en liten introduktion 
fanns med i strategin. I remissen har en sådan text funnits med i 
missivet, men den texten kommer ju inte finnas kvar när strategin är 
antagen. Det är även önskvärd att strategin kopplas till Agenda 2030 
målen genom att exempelvis illustrera vilka mål energi- och 
klimatstrategin främst syftar till.  
 
Avsnitten om arbetssätt är centralt i strategin och beskriver hur 
nämnder och bolag ska arbeta med strategin. Eftersom strategierna 
inte längre har några utpekade ansvariga är det extra viktigt att 
arbetet integreras på ett bra sätt i verksamheterna. Beskrivningen av 
arbetssätt ligger väl i linje med tillitsresan och kräver att nämnder 
och bolag själva kan analysera vilken roll de har i genomförandet av 
åtgärder. Texten skulle därför även kunna beskriva vilket stöd som 
finns i form av nätverk, kunskap och coachning.  
 
De strategier som finns med inom området minskade utsläpp speglar 
den analys som har gjorts i koldioxidbudgeten vilket är viktigt för att 
vi ska lägga resurser på rätt saker.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En introduktion med 
inledande text har lagts till i 
den reviderade strategin. 
 
Koppling till de globala målen 
har lagts till. 
 
 
 
 
 
Stödet i arbetet har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
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I strategin om integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter finns det med några exempel på vad det skulle kunna 
innebära. Det finns en svaghet i att ge exempel eftersom alla då inte 
känner sig berörda.  
 
Strategin som handlar om trygg och säker infrastruktur i ett 
förändrat klimat beskrivet ett område som kommunen och dess 
bolag redan jobbar med idag nämligen att skapa en robust 
infrastruktur. Det vore önskvärd om strategin kopplade till det 
arbete som redan pågår och lyfte behovet av mer kunskap om 
klimatförändringar och deras inverkan infrastrukturen.  
 
Borås stad har en bra krisorganisation, det har vi sett inte minst 
under våren. Krisorganisationen ska användas för alla 
samhällsstörningar och kommer inte ha något särskild fokus på 
klimat. Däremot så är det viktigt att kunskaper om 
klimatförändringar och deras konsekvenser inkluderas i kommunens 
sårbarhetsanalys.  
 
Strategierna som handlar om tekniska infrastruktur samt ledning i 
kris kan därför med fördel slås ihop till en strategi som handlar om 
att öka kunskaperna om hur klimatförändringar kan skapa 
samhällsstörningar och hur vi kan minska risken för 
samhällsstörningar genom att vara väl förberedda. 

Det är riktigt, därför har alla 
exempel flyttats till en kort 
inledande text i strategin. Alla 
är berörda och kommer att 
behöva arbeta med att 
integrering av 
klimatanpassning i sina 
verksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 
Det har förtydligats i den 
aktuella strategin. 
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6.14 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget om revidering av Borås Stads 
Energi och klimatstrategi. Kulturnämnden anser att det är angeläget 
att utsläppen av växthusgaser minskar vilket kräver en intensifiering 
av insatserna för att så sker. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att tillstyrka detta 
strategidokument, till förmån vårt alternativa förslag. 

 

6.15 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka ”Borås Stads energi- 
och klimatstrategi”. 
 
Yttrande från Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden arbetar idag inom sitt uppdrag med flera 
insatser för att minska klimatpåverkan från byggnader. Att välja och 
beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser ur ett 
livscykelperspektiv görs inte bara ur ett klimatperspektiv, utan även 
ur aspekter som drift, hållbart underhåll, funktion och ekonomi. 
 
Vad gäller uppföljning av strategin så bör den inriktas mot nämnder 
bolagsstyrelsers utveckling av program och handlingsplaner. Det är 
respektive ansvarig organisation som arbetar med integrering av 
strategins prioriterade områden i verksamheten. 
 
Energi- och klimatstrategin borde innehålla en kort sammanfattning 
av hur arbetet med f.d. Energi- och klimatstrategi (fastställd av 
Kommunfullmäktige 15 oktober 2015) har fallit ut. 
 
Inför en schematisk beskrivning (processflöde) för hur Energi- och 
klimatstrategin hänger ihop med vision, koldioxidbudget, miljömål, 
handlingsplaner, åtgärdsbank etc. 
 

 
 
 
 
 
Att hantera målkonflikter är 
en av de stora utmaningarna i 
arbetet. Ambitionen måste 
vara att ha så bra 
beslutsunderlag som möjligt 
för att kunna bedöma 
konsekvenserna av ett val. 
Därför kommer det behövas 
tester, utredningar och 
pilotprojekt med 
utvärderingar. 
 
Uppföljningen har förtydligats 
i den reviderade strategin. 
 
Strategin har kompletterats 
med ett inledande stycke. En 
uppföljning av f.d strategi 
kommer inkluderas i 
klimatkommitténs 
uppföljningsrapport 
 
Sammanhanget har 
förtydligats. 

6.16 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen och menar att den 
reviderade energi- och klimatstrategin ger goda förutsättningar att 
stärka arbetet med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden menar att energi- och klimatstrategin är 
en ambitiös strategi som kommer kräva resurser, tid och kunskap för 

 
 
 
 
 
 
Hur nämnder och 
förvaltningar ska stöttas i 



kommunfullmäktiges handlingar  |  10 december 2020

 B 3829

Borås Stad 
Datum 
2020-10-07 

      
      

Sida 
20(40) 

Samrådsredogörelse

6.14 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget om revidering av Borås Stads 
Energi och klimatstrategi. Kulturnämnden anser att det är angeläget 
att utsläppen av växthusgaser minskar vilket kräver en intensifiering 
av insatserna för att så sker. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att tillstyrka detta 
strategidokument, till förmån vårt alternativa förslag. 

 

6.15 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka ”Borås Stads energi- 
och klimatstrategi”. 
 
Yttrande från Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden arbetar idag inom sitt uppdrag med flera 
insatser för att minska klimatpåverkan från byggnader. Att välja och 
beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser ur ett 
livscykelperspektiv görs inte bara ur ett klimatperspektiv, utan även 
ur aspekter som drift, hållbart underhåll, funktion och ekonomi. 
 
Vad gäller uppföljning av strategin så bör den inriktas mot nämnder 
bolagsstyrelsers utveckling av program och handlingsplaner. Det är 
respektive ansvarig organisation som arbetar med integrering av 
strategins prioriterade områden i verksamheten. 
 
Energi- och klimatstrategin borde innehålla en kort sammanfattning 
av hur arbetet med f.d. Energi- och klimatstrategi (fastställd av 
Kommunfullmäktige 15 oktober 2015) har fallit ut. 
 
Inför en schematisk beskrivning (processflöde) för hur Energi- och 
klimatstrategin hänger ihop med vision, koldioxidbudget, miljömål, 
handlingsplaner, åtgärdsbank etc. 
 

 
 
 
 
 
Att hantera målkonflikter är 
en av de stora utmaningarna i 
arbetet. Ambitionen måste 
vara att ha så bra 
beslutsunderlag som möjligt 
för att kunna bedöma 
konsekvenserna av ett val. 
Därför kommer det behövas 
tester, utredningar och 
pilotprojekt med 
utvärderingar. 
 
Uppföljningen har förtydligats 
i den reviderade strategin. 
 
Strategin har kompletterats 
med ett inledande stycke. En 
uppföljning av f.d strategi 
kommer inkluderas i 
klimatkommitténs 
uppföljningsrapport 
 
Sammanhanget har 
förtydligats. 

6.16 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen och menar att den 
reviderade energi- och klimatstrategin ger goda förutsättningar att 
stärka arbetet med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden menar att energi- och klimatstrategin är 
en ambitiös strategi som kommer kräva resurser, tid och kunskap för 

 
 
 
 
 
 
Hur nämnder och 
förvaltningar ska stöttas i 
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att genomföras. Strategin har reviderats utifrån ett tillitsperspektiv 
och innehåller därför mindre detaljstyrning. 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till detta skifte, men 
understryker att det ställer ännu högre krav på nämnder och 
förvaltningar att själva omsätta strategin i konkreta åtgärder.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att klimatanpassning har 
inkluderats i strategin då klimatanpassning i den fysiska planeringen 
är något som nämnden arbetar aktivt med. 
Samhällsbyggnadsnämnden vill i relation till strategins mål att 
nyskapa och bibehålla grönska även lyfta fram 
kompensationsåtgärder som ett verktyg för detta, för att bibehålla 
flexibiliteten i den fysiska planeringen samtidigt som naturvärden 
och ekosystemtjänster kan bevaras.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att Borås stad ska bli bättre 
på att bygga med låg klimatpåverkan. Kommunala byggnationer ger 
en möjlighet att vara i framkant med klimatanpassad teknik och 
samverka med akademin kring nya lösningar. Även den privata 
byggnationen behöver både minska sin klimatpåverkan och 
klimatanpassas. Samhällsbyggnadsnämnden kan bidra med 
information och kunskap till privata byggherrar. 

arbetsprocessen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
 
 
 
 
Som nämnts i tidigare svar så 
är exempel på åtgärder 
riskabelt då det även kan verka 
uteslutande. SBN ska integrera 
strategin i sitt arbete med stöd 
av klimatkommittén och har 
då möjlighet att utforma 
verktyg och mål för det egna 
arbetet. Klimatkommittén ser 
positivt på 
kompensationsåtgärder som 
ett av flera verktyg i den 
fysiska planeringen för att 
bibehålla och nyskapa 
naturvärden och 
ekosystemtjänster. 
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6.17 Servicenämnden 
Servicenämnden tillstyrker remissen Reviderad energi- och 
klimatstrategi. 
 
Servicenämnden tillstyrker remissen och konstaterar att när det gäller 
arbetet med att integrera strategin i nämndens verksamheter kan det 
med fördel göras inom ramen för det miljöarbete som redan görs 
enligt ISO 14001 (miljö). 

 

6.18 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reviderad energi- och 
klimatstrategi för Borås Stad och skickar remissvaret till Miljö- och 
konsumentnämnden. 
 
Sociala omsorgsnämnden inser betydelsen av ett aktivt och 
intensifierat arbete i Borås Stad för att bidra till att minska 
klimatutsläppen. Nämnden ställer sig bakom den reviderade energi- 
och klimatstrategin och välkomnar det nya tänkesättet med mindre 
detaljstyrning. 

 

6.19 Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och 
klimatstrategi med beaktande av nämndens synpunkter. 
 
Tekniska nämnden vill särskilt framhålla vikten av den Trafikplan 
som är under utarbetande som ett sammanhållande dokument för 
hållbart resande i Borås. Stor potential finns för att öka andelen som 
cyklar av det totala resandet. En ökad satsning på utbyggnad och 
underhåll av cykelvägnätet är centralt i detta sammanhang. 
Framkomligheten för kollektivtrafiken är ytterligare en viktig 
pusselbit mot hållbart resande som ligger inom Tekniska nämndens 
ansvarsområde. 
 
För att få utväxling på åtgärder som genomförs bör Energi- och 
klimatstrategin på ett tydligare sätt framhålla påverkansåtgärder – 
mobility management åtgärder – som en framgångsfaktor inom 
hållbart resande såväl inom egen organisation som externt.  
 
Inom persontransportsektorn som Tekniska nämnden ansvarar för 
drivs fordon redan idag av förnybara bränslen/el så långt detta är 
möjligt.  
 
För att minska godstransporter och tunga fordon i Borås centrum 
pågår ett försöksprojekt – Good goods- som förhoppningsvis blir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobility management har inte 
inkluderats i den reviderade 
strategin. Konkreta åtgärder 
och arbetssätt behöver tas upp 
i den egna handlingsplanen 
och åtgärdsbanken. 
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6.17 Servicenämnden 
Servicenämnden tillstyrker remissen Reviderad energi- och 
klimatstrategi. 
 
Servicenämnden tillstyrker remissen och konstaterar att när det gäller 
arbetet med att integrera strategin i nämndens verksamheter kan det 
med fördel göras inom ramen för det miljöarbete som redan görs 
enligt ISO 14001 (miljö). 

 

6.18 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reviderad energi- och 
klimatstrategi för Borås Stad och skickar remissvaret till Miljö- och 
konsumentnämnden. 
 
Sociala omsorgsnämnden inser betydelsen av ett aktivt och 
intensifierat arbete i Borås Stad för att bidra till att minska 
klimatutsläppen. Nämnden ställer sig bakom den reviderade energi- 
och klimatstrategin och välkomnar det nya tänkesättet med mindre 
detaljstyrning. 

 

6.19 Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och 
klimatstrategi med beaktande av nämndens synpunkter. 
 
Tekniska nämnden vill särskilt framhålla vikten av den Trafikplan 
som är under utarbetande som ett sammanhållande dokument för 
hållbart resande i Borås. Stor potential finns för att öka andelen som 
cyklar av det totala resandet. En ökad satsning på utbyggnad och 
underhåll av cykelvägnätet är centralt i detta sammanhang. 
Framkomligheten för kollektivtrafiken är ytterligare en viktig 
pusselbit mot hållbart resande som ligger inom Tekniska nämndens 
ansvarsområde. 
 
För att få utväxling på åtgärder som genomförs bör Energi- och 
klimatstrategin på ett tydligare sätt framhålla påverkansåtgärder – 
mobility management åtgärder – som en framgångsfaktor inom 
hållbart resande såväl inom egen organisation som externt.  
 
Inom persontransportsektorn som Tekniska nämnden ansvarar för 
drivs fordon redan idag av förnybara bränslen/el så långt detta är 
möjligt.  
 
För att minska godstransporter och tunga fordon i Borås centrum 
pågår ett försöksprojekt – Good goods- som förhoppningsvis blir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobility management har inte 
inkluderats i den reviderade 
strategin. Konkreta åtgärder 
och arbetssätt behöver tas upp 
i den egna handlingsplanen 
och åtgärdsbanken. 
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modell för framtiden med minskade utsläpp och mindre antal tunga 
fordon.  
 
Tekniska nämnden vill också framhålla att inriktning mot byggnation 
av trähus är en bidragande faktor till lägre klimatpåverkan som bör 
tas i beaktande där Borås stad kan påverka byggverksamheten.  
 
Grönstrukturen i kommunen är ytterligare en viktig faktor att ta 
hänsyn till vid förtätning av staden. Genom så kallade negativa 
utsläpp bidrar gröna ytor och skogsmarken till upptag av koldioxid 
varför den fysiska planeringen och förvaltningen av skogsmarken 
har betydelse för att minska spridningen av växthusgaser och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna samt hantera höga 
vattenflöden.  
 
Strategin ger ett bra stöd för att kunna ta fram styrdokument för vår 
verksamhet som till exempel trädplan och skogsbruksplan. Det kan 
bli svårt att binda mer koldioxid på skogsmark med gällande 
skogsvårdslag och certifieringsregler. Om skog planteras på ”övrig 
mark” kan det öka lagring av koldioxid. Kommunens skogsbruk ska 
sträva efter att ta in resultat från skogsforskning och 
klimatanpassning för att kunna utveckla stadens skogar så att skogen 
kan brukas rationellt och naturvårdsanpassat även i framtiden.  
 
Det är viktigt att planera för och skapa framtidens grönstruktur även 
i stadsmiljön med arter som är anpassade för det nya klimat som 
kommer. Det gör att kommunen klarar ett förändrat klimat och 
tillfälliga miljöstörningar bättre.  
 
För att säkerställa att förvaltningarna och bolagen implementerar 
strategin föreslås att de ska ta fram ”klimatmål” som antingen bildar 
ett eget måldokument eller kompletterar kommunens miljömål. 
Samtliga kommunala förvaltningar och kommunala bolag bör kunna 
ta fram klimatmål för den egna verksamheten.  
 
Man kan inte undanta coronavirusets inverkan på kommunen och 
varje enskild medarbetare. Under den senaste tiden har 
distansarbetet bidragit till att minska klimatavtrycket genom att 
undvika onödiga transporter och välja mer hållbara färdsätt. På 
Tekniska förvaltningen har alla vittnat om hur snabbt, vi kan ställa 
om till att bli mer digitala och övergå exempelvis till flera digitala 
möten, när situationen kräver det. Digital infrastruktur finns i hela 
kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även 
företagande och distansarbete har blivit enklare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koldioxidbudgeten ligger till 
grund för strategin och utgör 
ett övergripande utsläppsmål. 
Vid en kommande revidering 
av miljömålen kommer 
klimatet också beaktas. Att ta 
fram verksamhetsspecifika mål 
med stöd av klimatkommittén 
är tanken bakom arbetssätten i 
strategin. 
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Vid inköp av varor och tjänster är det av högsta vikt att 
förvaltningen ställer miljökrav vid egna upphandlingar. Det är viktigt 
att förvaltningen nyttjar de ramavtal som är upphandlade centralt. 
Genom att använda Spendanalys (program för analys av inköp) 
säkerställs en högre avtalstrohet. 
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Vid inköp av varor och tjänster är det av högsta vikt att 
förvaltningen ställer miljökrav vid egna upphandlingar. Det är viktigt 
att förvaltningen nyttjar de ramavtal som är upphandlade centralt. 
Genom att använda Spendanalys (program för analys av inköp) 
säkerställs en högre avtalstrohet. 
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6.20 Valnämnden 
Valnämnden avstår från att yttra sig i remiss gällande energi- och 
klimatstrategi. 

 

6.21 Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka ” Borås Stads energi- 
och klimatstrategi”. 
 
Vård- och äldrenämnden ser positivt på Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Särskilt positivt är att strategin tar hänsyn till ett 
tillitsbaserat styrsätt, samt att strategins mål följs upp i samband med 
miljömålsuppföljningen. Genom att uppföljningarna hålls ihop, 
gynnas helhetsperspektivet på miljöfrågorna. Vård och 
äldrenämnden tillstyrker därmed ”Borås Stads energi- och 
klimatstrategi”. 
 

 

6.22 Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig. 

 

6.23 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över förslag till ny 
energi- och klimatstrategi för Borås Stad. 
 
Synpunkter på förslaget  
Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till Borås Stads nya energi- och 
klimatstrategi. Strategin är föredömligt kort, samtidigt som den har 
höga ambitioner med koldioxidbudgeten som ram för att begränsa 
klimatpåverkan och med en stor bredd i syften där flertalet viktiga 
områden täcks in. De fem strategierna för minskad klimatpåverkan 
framstår som väl valda och speglar den breda ansats som 
genomsyrar strategin, till exempel genom att inte bara ta sig an 
kommunens egna inköp, utan även vara ett stöd för att minska 
klimatpåverkan från invånarnas, näringslivets och de egna anställdas 
konsumtion. Här saknas dock tydliga ambitioner att minska flygets 
och matens klimatpåverkan, områden som ur ett 
konsumtionsperspektiv ger stor klimatpåverkan. Extra framsynt 
framstår arbetet med negativa utsläpp genom att ta ansvar för 
kolbindning i kommunens mark och i samverkan med andra 
markägare.  
 
I strategin föreslås arbetssätt som ska mobilisera hela Borås Stads 
organisation, med hög tillit och frihetsgrad för alla nämnder och 
styrelser, vilket är sympatisk och kan frigöra mycket kreativitet. För 
att inte riskera att tappa tempo i klimatarbetet förutsätter modellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategins formuleringar 
utesluter inte arbete med 
flygresor och livsmedel. 
Däremot har vi valt att inte 
lyfta fram särskilda områden. 
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dock ett starkt och aktivt centralt stöd, vilket inte uttalas tydligt i 
strategin. Ett exempel är den gemensamma åtgärdsbank som troligen 
kommer kräva kontinuerligt stöd för att öka samverkan och 
idéutbyte inom Borås Stad samt ge ökad transparens gentemot 
medborgarna. Det redogörs mycket kortfattat för hur den centrala 
uppföljningen ska göras och tillsammans med en avsaknad av mer 
specifika mål, delmål eller indikatorer på aggregerad nivå, riskerar det 
att bli strategins svaghet. I strategin bör det tydligare framgå hur en 
central funktion för stöd och uppföljning ska utformas. Här vill vi 
tipsa om att den åtgärdswebb för miljömål som RUS – 
länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålsarbete, har tagit fram. 
Den skulle kunna bli ett värdefullt hjälpmedel i arbetet.  
 
Vi ser stora möjligheter till framtida samverkan mellan Borås Stads 
lokala klimatarbete och den regionala kraftsamling som 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen driver inom ramen för 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 
 
Avslutningsvis är Länsstyrelsen positiv till att även klimatanpassning 
lyfts in i Energi- och klimatstrategin, vilket görs på ett bra och 
heltäckande sätt. 

 
 
Den centrala samordningen 
och uppföljningen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
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dock ett starkt och aktivt centralt stöd, vilket inte uttalas tydligt i 
strategin. Ett exempel är den gemensamma åtgärdsbank som troligen 
kommer kräva kontinuerligt stöd för att öka samverkan och 
idéutbyte inom Borås Stad samt ge ökad transparens gentemot 
medborgarna. Det redogörs mycket kortfattat för hur den centrala 
uppföljningen ska göras och tillsammans med en avsaknad av mer 
specifika mål, delmål eller indikatorer på aggregerad nivå, riskerar det 
att bli strategins svaghet. I strategin bör det tydligare framgå hur en 
central funktion för stöd och uppföljning ska utformas. Här vill vi 
tipsa om att den åtgärdswebb för miljömål som RUS – 
länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålsarbete, har tagit fram. 
Den skulle kunna bli ett värdefullt hjälpmedel i arbetet.  
 
Vi ser stora möjligheter till framtida samverkan mellan Borås Stads 
lokala klimatarbete och den regionala kraftsamling som 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen driver inom ramen för 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 
 
Avslutningsvis är Länsstyrelsen positiv till att även klimatanpassning 
lyfts in i Energi- och klimatstrategin, vilket görs på ett bra och 
heltäckande sätt. 

 
 
Den centrala samordningen 
och uppföljningen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
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6.24 Västra Götalands Regionen 
Västra Götalandsregionen välkomnar Borås Stads utgångspunkt att 
fokusera på de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är 
stor. För att nå våra gemensamma mål att utsläppen ska minska med 
80 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå måste takten i 
klimatarbetet öka. Eftersom en stor del av klimatutsläppen relaterar 
till konsumtion är det positivt att Borås Stad även omfattar 
invånarnas konsumtionsutsläpp. Detta är även i linje med våra 
gemensamma mål i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
fastslår att konsumtionsutsläppen ska minska med 30 procent till 
2030 jämfört med 2010 års nivå.  
 
Revideringen av Borås Stads energi- och klimatstrategi görs efter att 
kommunen antagit en koldioxidbudget men hur dessa hänger 
samman är inte helt tydligt. Är koldioxidbudgeten det övergripande 
klimatmålet? Även Västra Götalandsregionen arbetar med 
framtagandet av en koldioxidbudget utifrån en beräknad årlig 
utsläppsminskningstakt på samma nivå; 16 procent. Det finns många 
fördelar med fortsatt samverkan mellan regionen och kommunerna i 
den snabba utsläppsminskning som dessa beräkningar visar behövs 
för att vi ska vara i linje med målen i Parisavtalet.  
 
I strategin står att tillit varit styrande i framtagandet av strategin. Det 
är en positiv intention men det är oklart hur strategin ska följas upp 
när det inte tydligare preciseras vart man ska då strategin inte 
innehåller några målsättningar. Den åtgärdsbank som erbjuds bolag 
och förvaltningar för att få guidning i vilka insatser som kan göras 
för minskade utsläpp är en kreativ idé för att stötta i genomförandet. 
Den av Klimat 2030 nyligen lanserade satsningen Kommunernas 
klimatlöften kan också ge kommunen inspiration kring insatser som 
har stor klimatnytta. Vår förhoppning är att Borås Stad vill anta ett 
flertal av klimatlöftena för genomförande nästa år och delta på den 
gemensamma lanseringen senare i år.  
 
I förslaget till ny energi- och klimatstrategi finns en positiv ansats att 
skapa goda förutsättningar för privatpersoner och företag att resa 
hållbart, exempelvis möjligheter att cykla, minska körsträckor och 
välja förnybara bränslen eller el. I sammanhanget saknas främjande 
av alternativ till flyg med tanke på att utsläppen från flyg har ökat 
under en lång tid. Med strategins uttalade ambition att fokusera på 
de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor saknas 
klimatpåverkan från livsmedel med insatser för både kommunens 
organisation och invånarna. Klimatsmart mat med satsningar för 
minskat matsvinn och mer vegetariskt på tallriken är en del av 
Klimat 2030s strategi med utgångspunkten att det är områden med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanhanget mellan 
koldioxidbudget och strategin 
har förtydligats i revideringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi håller med om 
bedömningen att flyg och 
livsmedel är viktiga områden. 
Så som strategierna är 
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stor klimatnytta. Klimatpåverkan från inköp skulle också kunna ges 
ett bredare fokus utöver det som nämns kring cirkulära 
användningsmodeller och resurshushållning. Vilka produkter som 
upphandlas är oftast en stor del av en kommuns klimatpåverkan.  
 
Borås Stad är en föregångare genom att i strategin inkludera insatser 
för ökad lagring och upptag av koldioxid med utpekade möjligheter i 
markanvändning och skogsbruk. Det är också mycket positivt att 
anta strategier för klimatanpassning och vara förutseende inför en 
framtid med varmare och blötare klimat. Ett förändrat klimat är en 
gemensam utmaning vi står inför samtidigt som vi fokuserar på 
insatser för minskade klimatutsläpp här och nu. 

formulerade inkluderas arbetet 
med dessa områden utan att 
de behöver pekas ut särskilt. 

 

6.25 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på remissen:  
Byggnation med låg klimatpåverkan Räddningstjänsten vill poängtera 
vikten av att bibehålla säkerheten trots ändrad byggnation. 
Exempelvis ställer en träkonstruktion mycket större krav på det 
byggnadstekniska brandskyddet och räddningstjänstens förmåga vid 
en räddningsinsats.  
 
Resurseffektiv energianvändning och -försörjning  
Räddningstjänsten håller med om resonemanget. Vill påpeka vikten 
av att inte tappa de kritiska beroenden och tillse att detta finns i 
händelse av en kris.  
 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse  
I Sverige har man aldrig resonerat kring placering av Bostäder, 
samhällsviktig infrastruktur eller byggnader i stort i förhållande till en 
skogsbrandsproblematik. Detta gör man i andra länder, exempelvis 
Kanada, Ryssland och Australien. Med tanke på klimatrapporter som 
pekar på en förvärrade skogsbrandssäsonger bör detta bli en naturlig 
del i den fysiska planeringen. Robust och säker ledning i kris orsakat 
av klimatförändringar Räddningstjänsten är inbladade i de flesta 
händelser kopplat till förändrat klimat. SÄRF vill poängtera vilken 
viktig samverkanspart vi är och vikten av att ha med oss i ledning vid 
kris.  
 
Uppföljning  
Då räddningstjänsten är en egen myndighet och agerar som förbund 
så är vi inte med i er plan för uppföljning. För att utvecklas som 
organisation i dessa frågor tar vi gärna del av denna uppföljning, om 
än i nerskalad variant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategin uppdaterad med 
skogsbrand och att denna 
fråga måste ses som viktig. 
Frågan kommer att drivas i 
arbetet med att genomdriva 
strategin.  
 
Samverkan mellan Staden och 
SÄRF är viktig och bör i varje 
del förbättras där möjligt. Det 
är dock en detaljstyrningsfråga 
som ej bör hanteras i ett 
strategiskt dokument.  
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stor klimatnytta. Klimatpåverkan från inköp skulle också kunna ges 
ett bredare fokus utöver det som nämns kring cirkulära 
användningsmodeller och resurshushållning. Vilka produkter som 
upphandlas är oftast en stor del av en kommuns klimatpåverkan.  
 
Borås Stad är en föregångare genom att i strategin inkludera insatser 
för ökad lagring och upptag av koldioxid med utpekade möjligheter i 
markanvändning och skogsbruk. Det är också mycket positivt att 
anta strategier för klimatanpassning och vara förutseende inför en 
framtid med varmare och blötare klimat. Ett förändrat klimat är en 
gemensam utmaning vi står inför samtidigt som vi fokuserar på 
insatser för minskade klimatutsläpp här och nu. 

formulerade inkluderas arbetet 
med dessa områden utan att 
de behöver pekas ut särskilt. 

 

6.25 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på remissen:  
Byggnation med låg klimatpåverkan Räddningstjänsten vill poängtera 
vikten av att bibehålla säkerheten trots ändrad byggnation. 
Exempelvis ställer en träkonstruktion mycket större krav på det 
byggnadstekniska brandskyddet och räddningstjänstens förmåga vid 
en räddningsinsats.  
 
Resurseffektiv energianvändning och -försörjning  
Räddningstjänsten håller med om resonemanget. Vill påpeka vikten 
av att inte tappa de kritiska beroenden och tillse att detta finns i 
händelse av en kris.  
 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse  
I Sverige har man aldrig resonerat kring placering av Bostäder, 
samhällsviktig infrastruktur eller byggnader i stort i förhållande till en 
skogsbrandsproblematik. Detta gör man i andra länder, exempelvis 
Kanada, Ryssland och Australien. Med tanke på klimatrapporter som 
pekar på en förvärrade skogsbrandssäsonger bör detta bli en naturlig 
del i den fysiska planeringen. Robust och säker ledning i kris orsakat 
av klimatförändringar Räddningstjänsten är inbladade i de flesta 
händelser kopplat till förändrat klimat. SÄRF vill poängtera vilken 
viktig samverkanspart vi är och vikten av att ha med oss i ledning vid 
kris.  
 
Uppföljning  
Då räddningstjänsten är en egen myndighet och agerar som förbund 
så är vi inte med i er plan för uppföljning. För att utvecklas som 
organisation i dessa frågor tar vi gärna del av denna uppföljning, om 
än i nerskalad variant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategin uppdaterad med 
skogsbrand och att denna 
fråga måste ses som viktig. 
Frågan kommer att drivas i 
arbetet med att genomdriva 
strategin.  
 
Samverkan mellan Staden och 
SÄRF är viktig och bör i varje 
del förbättras där möjligt. Det 
är dock en detaljstyrningsfråga 
som ej bör hanteras i ett 
strategiskt dokument.  
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Övrigt  
Hantering av släckvatten är en fråga som diskuteras mycket bland 
räddningstjänsten. Borås Stad bör även ha med den i frågan och hur 
vi kan hjälpas åt i den. Hör av er om remissen har kommit in fel eller 
om något behöver utvecklas ytterligare 
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6.26 Sverigedemokraterna 
 
Sverigedemokraterna har i ett flertal nämnder lagt fram ett eget 
förslag på remissvar. 
 
Det är viktigt för en stad att ha en strategi för Energi- och klimat. 
Ännu bättre vore det om Energi, miljö och klimatstrategi ingick i ett 
och samma dokument. Dessa tre områden hör ofta samman och 
påverkar varandra. Det är heller inte ovanligt att prioriteringar och 
vägningar mellan dessa tre områden behöver göras vilket också talar 
för att det hade varit fördelaktigt om de ingick i samma strategi.  
 
Den presenterade strategin är vag och saknar vägledning kring 
proportionalitet. Detta riskerar att strategin för vissa nämnder/bolag 
blir ytterligare ett byråkratiskt skrivbordsdokument medan det för 
andra nämnder/bolag skulle kunna bli enormt kostnadsdrivande och 
gå ut över verksamhetens kvalité och samhällsnytta. Strategin saknar 
också perspektivet att en klimatinsats som driver kommunens 
kostnad i förlängningen tär på kommuninvånarnas ekonomiska 
förutsättningar att själva göra energi-/klimat-/miljöval och insatser. 
Många privata insatser ger ofta större effekt per krona än en 
kommunal sådan. Med andra ord riskerar välmenade kommunala 
investeringar, som är kostnadsdrivande, att i själva verket ha en 
negativ energi-/klimat- /miljökonsekvens i ett helhetsperspektiv.  
 
Det saknas adekvata sätt att mäta effekten/resultatet av olika 
åtgärder. Detta är bekymmersamt då olika åtgärder därmed kan få 
direkt kontraproduktiva resultat ur ett systemperspektiv. Exempelvis 
så kan en uppgradering av en fordonsflotta till energisnålare fordon 
ses som en klimatinsats samtidigt som effekten av att producera nya 
bilar totalt sett kan vara en miljöbelastning jämfört med att behålla 
fordonsflotta något längre.  
 
Nuvarande utkast av styrdokumentet anser vi har så stora brister och 
behöver omarbetas för att säkerställa att det gynnar målet och inte, 
som nuvarande utkast, riskera att få en direkt motsatt effekt. 
 
Sverigedemokraterna föreslår därför att avstyrka strategidokumentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategin pekar ut de viktigaste 
prioriteringar och riktningar. 
Avvägningar kring ekonomi 
och effekt måste respektive 
verksamhet stå för. 
Dokumentet är upplagt så att 
det blir mindre central 
styrning och större 
möjligheterna för respektive 
verksamhet att välja rätt åtgärd 
utifrån deras 
expertkompetens.  
 
Det är osäkert vilka privata 
insatser som kan göra mer 
klimatnytta men i regel leder 
offentliga utgifter till lägre 
klimatpåverkan än privata 
utgifter. Detta beror på 
kravställningar och policies. 
 
Risken att inte satsa på de 
mest effektiva åtgärderna är 
alltid ett hot som behöver 
hanteras. Det finns kompetens 
och arbetssätt för det i Staden. 
Det kommer dock aldrig gå att 
undvika alla fel. 

6.27 Kristdemokraterna Borås 
 
Vår uppfattning är att remissunderlaget i behöver konkretiseras. Vi 
upplever att dokumentet lämnar allt för mycket utrymme åt tolkning 

 
 
 
Formuleringar har setts över 
för bättre förståelse. Punkten 
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6.26 Sverigedemokraterna 
 
Sverigedemokraterna har i ett flertal nämnder lagt fram ett eget 
förslag på remissvar. 
 
Det är viktigt för en stad att ha en strategi för Energi- och klimat. 
Ännu bättre vore det om Energi, miljö och klimatstrategi ingick i ett 
och samma dokument. Dessa tre områden hör ofta samman och 
påverkar varandra. Det är heller inte ovanligt att prioriteringar och 
vägningar mellan dessa tre områden behöver göras vilket också talar 
för att det hade varit fördelaktigt om de ingick i samma strategi.  
 
Den presenterade strategin är vag och saknar vägledning kring 
proportionalitet. Detta riskerar att strategin för vissa nämnder/bolag 
blir ytterligare ett byråkratiskt skrivbordsdokument medan det för 
andra nämnder/bolag skulle kunna bli enormt kostnadsdrivande och 
gå ut över verksamhetens kvalité och samhällsnytta. Strategin saknar 
också perspektivet att en klimatinsats som driver kommunens 
kostnad i förlängningen tär på kommuninvånarnas ekonomiska 
förutsättningar att själva göra energi-/klimat-/miljöval och insatser. 
Många privata insatser ger ofta större effekt per krona än en 
kommunal sådan. Med andra ord riskerar välmenade kommunala 
investeringar, som är kostnadsdrivande, att i själva verket ha en 
negativ energi-/klimat- /miljökonsekvens i ett helhetsperspektiv.  
 
Det saknas adekvata sätt att mäta effekten/resultatet av olika 
åtgärder. Detta är bekymmersamt då olika åtgärder därmed kan få 
direkt kontraproduktiva resultat ur ett systemperspektiv. Exempelvis 
så kan en uppgradering av en fordonsflotta till energisnålare fordon 
ses som en klimatinsats samtidigt som effekten av att producera nya 
bilar totalt sett kan vara en miljöbelastning jämfört med att behålla 
fordonsflotta något längre.  
 
Nuvarande utkast av styrdokumentet anser vi har så stora brister och 
behöver omarbetas för att säkerställa att det gynnar målet och inte, 
som nuvarande utkast, riskera att få en direkt motsatt effekt. 
 
Sverigedemokraterna föreslår därför att avstyrka strategidokumentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategin pekar ut de viktigaste 
prioriteringar och riktningar. 
Avvägningar kring ekonomi 
och effekt måste respektive 
verksamhet stå för. 
Dokumentet är upplagt så att 
det blir mindre central 
styrning och större 
möjligheterna för respektive 
verksamhet att välja rätt åtgärd 
utifrån deras 
expertkompetens.  
 
Det är osäkert vilka privata 
insatser som kan göra mer 
klimatnytta men i regel leder 
offentliga utgifter till lägre 
klimatpåverkan än privata 
utgifter. Detta beror på 
kravställningar och policies. 
 
Risken att inte satsa på de 
mest effektiva åtgärderna är 
alltid ett hot som behöver 
hanteras. Det finns kompetens 
och arbetssätt för det i Staden. 
Det kommer dock aldrig gå att 
undvika alla fel. 

6.27 Kristdemokraterna Borås 
 
Vår uppfattning är att remissunderlaget i behöver konkretiseras. Vi 
upplever att dokumentet lämnar allt för mycket utrymme åt tolkning 

 
 
 
Formuleringar har setts över 
för bättre förståelse. Punkten 
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av hur olika skrivningar om vägval ska tillämpas. Vi saknar tydlighet 
kring hur vägvalen ska följas upp. Vi menar att strategin 
genomgående behöver förtydligas. Annars kommer vi vara manade 
att begära återremiss av ärendet när det kommer upp till politisk 
behandling.  
 
Ett exempel på ovan nämnda synpunkt, är avsnittet på sidan 5, 
”Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft” – här anser vi att 
metoderna ”Ekonomi” och ”Prioritera en gång till” är diffusa. Vad 
innebär punkterna för Borås Stads fortsatta arbete?  
 
Ytterligare exempel på textstycken som bör konkretiseras är avsnittet 
”Resurseffektiv konsumtion och produktion” på sidan 6. Vi frågar 
oss därutöver om alla punkter ryms inom ramen för den kommunala 
kompetensen. På sidan fyra bör det i punkten ”Långsiktighet, 
helhetssyn och konsekvensmedvetandehet” förtydligas vad som 
menas med ”gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden”.  
 
På sidan fyra under avsnittet ”Arbetssätt” beskrivs en minskning av 
oljeanvändningen sedan 1990- talet. Här tycker vi att det vore 
lämpligt att förtydliga vart minskningen har skett, i Borås, i Sverige 
eller i världen? Under avsnittet vill vi också att det ska vara tydligt att 
åtgärderna ska vara inom den egna verksamheten i nämnder/bolag. 
Det är till exempel inte ett kommunalt ansvar att köpa upp 
utsläppsrätter och skrota desamma, även om det rent generellt skulle 
kunna vara av godo för klimatet.  
 
Texten om åtgärdsbank skulle kunna utvecklas ytterligare. Vi tycker 
även att man bör överväga att lyfta upp den som egen huvudpunkt 
under Arbetssätt.  
 
Under avsnitten ”Byggnation med låg klimatpåverkan” på sidan 5 
och ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen och byggnation” på 
sidan 7, tycker vi det är bra och viktigt att kommunen gör medvetna 
val vid samhällsplanering och byggnation. Vi vill dock betona att det 
är viktigt att kommunen inte i onödan beslutar om specifika 
kommunala särkrav, som inte förhåller sig till branschstandarden.  
 
Till avsnittet ”Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik” på sidan 5, tycker vi att det vore mer 
pedagogiskt att ha tonvikten vid att vi ska öka attraktiviteten i 
färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik. Vi anser även att gång som 
färdsätt bör lyftas fram tydligare. Vi bedömer att bilen fortsatt 
kommer fylla en viktig funktion för människors vardagstransporter. 
Det är viktigt att teknikomställning bejakas så att utsläppen minskar.  
 

”ekonomi” innebär att en 
organisation måste analysera 
hur det ekonomiska systemet 
gynnar eller missgynnar 
klimatsatsningar. T.ex. kan det 
krävas större investeringar för 
att uppnå en lägra driftbudget 
framöver, eller fasta kostnader 
för en tjänst minskar 
incitament att effektivisera. 
Punkten ”prioritera en gång 
till” innebär att varje 
organisation måste se över sin 
verksamhet för att skapa plats 
för nya arbetssätt så att det 
nya och mer hållbara inte 
riskerar bli ett sidospår eller en 
större belastning för de 
anställda. 
 
 
Punkten om oljeanvändningen 
har förtydligats. 
 
Avvägningen vad som är 
kommunalt ansvar eller inte 
behöver göras i respektive fall. 
Generellt bedömer vi risken 
att många åtgärder kan ligga 
utanför kommunens ansvar 
som låg. 
 
Strategin pekar inte ut så 
detaljerade åtgärder. Om 
kommunala särkrav blir 
aktuella eller inte måste den 
ansvariga förvaltning och 
nämnd reda ut. Vad som är 
”onödigt” i sammanhanget är 
inte lätt att definiera. 
 
Vi finner inte att strategins 
formulering står i strid med 
kommentaren. Alla bilresor, 
även de som sker med el eller 
förnybara drivmedel, innebär 
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På sidan 6 i avsnittet ”Ökad lagring och upptag av koldioxid” frågar 
vi oss om det verkligen är inom ramen för den kommunala 
kompetensen att undersöka och implementera ”… tekniska åtgärder 
för att binda eller lagra koldioxid”.  
 
På sidan 7 tycker vi att fjärrvärme bör inkluderas i avsnittet ”Trygg 
och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat”.  
 
Avsnittet om ”Uppföljning” på sidan 7 är i vår mening för vag. Det 
måste gå att följa och utvärdera de vägval som tas i strategin för att 
veta om de är riktiga och verkansfulla. Genom mer konkret 
uppföljning sätts mer tryck på nämnder och bolag.  
 
En lämplig utgångspunkt för de åtgärder som sedermera kommer 
påverka boråsarna, är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi ser gärna 
att det perspektivet får ta plats i strategin.  
 
Vi anser att energi- och klimatstrategin bör väga in Borås Stads 
finansförvaltning som ett delområde.  
 
Vi saknar överlag avvägningar mellan åtgärder och ekonomisk 
påverkan. Vi tycker att det är en viktig dimension som bör få ta 
större plats i strategin. 

en klimat-, miljö- och ibland 
även hälsobelastning vilket gör 
det nödvändigt att även 
minska det totala 
transportarbetet på vägarna. 
Teknikomställningen är 
nödvändigt, men kommer inte 
vara den enda lösningen. 
 
Ett antal andra kommuner 
arbetar med åtgärder för 
koldioxidlagring. Borås Stad 
äger flera verksamheter som 
släpper ut stora mängder 
koldioxid så att ta hand om 
dessa utsläpp är kopplat till 
den kommunala 
verksamheten. 
 
Gång och fjärrvärme har tagits 
upp i strategierna. 
 
Avsnittet om uppföljning har 
förtydligats. 
 
Finansförvaltning har inte 
inkluderats som ett prioriterat 
område eftersom vi bedömer 
att arbetet är på god väg och 
inte behöver ett nytt politiskt 
beslut. 
 
En sådan avvägning är svårt 
att göra övergripande och i 
förväg utan strategin lägger 
den ekonomiska avvägningen 
på den utförande 
organisationen. En 
övergripande avvägning av var 
pengarna gör mest klimatnytta 
behöver göras löpande och är 
en del av arbetssättet. 
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På sidan 6 i avsnittet ”Ökad lagring och upptag av koldioxid” frågar 
vi oss om det verkligen är inom ramen för den kommunala 
kompetensen att undersöka och implementera ”… tekniska åtgärder 
för att binda eller lagra koldioxid”.  
 
På sidan 7 tycker vi att fjärrvärme bör inkluderas i avsnittet ”Trygg 
och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat”.  
 
Avsnittet om ”Uppföljning” på sidan 7 är i vår mening för vag. Det 
måste gå att följa och utvärdera de vägval som tas i strategin för att 
veta om de är riktiga och verkansfulla. Genom mer konkret 
uppföljning sätts mer tryck på nämnder och bolag.  
 
En lämplig utgångspunkt för de åtgärder som sedermera kommer 
påverka boråsarna, är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi ser gärna 
att det perspektivet får ta plats i strategin.  
 
Vi anser att energi- och klimatstrategin bör väga in Borås Stads 
finansförvaltning som ett delområde.  
 
Vi saknar överlag avvägningar mellan åtgärder och ekonomisk 
påverkan. Vi tycker att det är en viktig dimension som bör få ta 
större plats i strategin. 

en klimat-, miljö- och ibland 
även hälsobelastning vilket gör 
det nödvändigt att även 
minska det totala 
transportarbetet på vägarna. 
Teknikomställningen är 
nödvändigt, men kommer inte 
vara den enda lösningen. 
 
Ett antal andra kommuner 
arbetar med åtgärder för 
koldioxidlagring. Borås Stad 
äger flera verksamheter som 
släpper ut stora mängder 
koldioxid så att ta hand om 
dessa utsläpp är kopplat till 
den kommunala 
verksamheten. 
 
Gång och fjärrvärme har tagits 
upp i strategierna. 
 
Avsnittet om uppföljning har 
förtydligats. 
 
Finansförvaltning har inte 
inkluderats som ett prioriterat 
område eftersom vi bedömer 
att arbetet är på god väg och 
inte behöver ett nytt politiskt 
beslut. 
 
En sådan avvägning är svårt 
att göra övergripande och i 
förväg utan strategin lägger 
den ekonomiska avvägningen 
på den utförande 
organisationen. En 
övergripande avvägning av var 
pengarna gör mest klimatnytta 
behöver göras löpande och är 
en del av arbetssättet. 
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6.28 Centerpartiet 
Centerpartiet anser att syftet med strategin är bra och viktig för att 
klara de utmaningar vi står inför. Inom koncernen måste varje 
förvaltning och bolag snarast arbeta in konkreta åtgärder i sina 
verksamhetsplaner och till detta behövs vägledning. Det handlar 
också om skapa ett engagemang bland alla Boråsare. 
 
Vi vill trycka på ett antal punkter som särskilt viktig i den 
åtgärdsbank som skall kopplas till strategin. 
 
Geografiska Borås består av mycket skog och betesmarker som är en 
viktig del i att lagra koldioxid så samverka med markägare. 
 
När det gäller byggnation finns en antagen trästrategi att arbeta med. 
Våra mindre bostadsbolag har tagit tag i detta så mer aktivt arbete 
från fler krävs. 
 
Införandet av distributionscentralen är ett mycket bra exempel på 
effektivare godstransporter och detta kan utvecklas till fler produkter 
som kommunen köper. Dock skall lokalproducenter kunna leverera 
direkt till närliggande kommunal verksamhet. 
 
Digitala möten har fått stort genomslag nu och kan utvecklas 
ytterligare och med detta minska tjänsteresorna betydligt. 
 
Satsningar på solceller på alla byggnader, laddstolpar för elbilar är 
nödvändiga investeringar. 
 
Gång och cykeltrafik behöver främjas så att många fler Boråsare kan 
ta sig till sitt arbete på detta sätt. Dock kan inte alla Boråsare 
använda kollektivtrafik så bilen kommer även i framtiden vara det 
viktigaste färdsättet för människor som bor på landsbygden. Ett sätt 
för att minska trafiken är pendelparkeringar för 
samåkning/kollektivtrafik. Vi har järnvägar in/ut från Borås åt flera 
håll och dessa skulle kunna användas till pendeltrafik. 
 
När det gäller klimatanpassning så behövs åtgärder även utanför 
stadens som t.ex. norra delen av Viskan där det redan idag är årliga 
översvämningar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärdsförslagen/områden 
har lagts till i åtgärdsbanken. 

6.29 Moderata Samlingspartiet 
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Moderaterna ser generellt positivt på det arbete som gjort med att 
förbereda revidering av Borås Stads energi- och klimatstrategi men 
önskar lämna följande synpunkter och önskemål: 
 
- Det behöver under arbetssätt förtydligas att det behöver ske en 
kontinuerlig återrapportering av hur arbetet med att införliva 
strategin fortlöper till ansvariga politiker på respektive nivå.  
 
- Vi önskar därutöver ett tillägg i strategin, som tydliggör 
gångtrafikanters ställning och att cykeltrafik och annan trafik inte ska 
prioriteras över gångtrafiken.  
 
- Under rubriken resurseffektiv konsumtion och produktion anser vi 
att det enbart är de punkter som rör Borås Stads eget arbete som bör 
stå i fokus. De övriga två punkterna kan det finnas en beredskap för 
att ge råd kopplade till, i de fall det efterfrågas.  
 
- Punkten om att ”Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet…” 
på sidan 6 bör utgå. Anledningen är att en sådan 
kommunikationsinsats riskerar bli bortkastad, eftersom företag redan 
har incitament att bedriva en resurseffektiv verksamhet för att kunna 
sänka sina kostnader. Förvaltningen kan däremot ha en beredskap 
för att kunna stötta företagare som hör av sig och kunna ge råd i 
dessa frågor.  
 
- Under rubriken resurseffektiv energianvändning går det läsa om 
möjligheter att lagra energi. Det resonemanget behöver utvecklas så 
det blir begripligt vad man anser att Borås Stad konkret har att 
tillföra i det komplicerade arbetet med att förbättra förutsättningarna 
för energilagring.  
- Arbetet med att stödja privata markägare i deras skogsbruk kan ges, 
om det efterfrågas, men bör i annat fall undvikas, eftersom det 
rimligen går att anta att markägare redan har tillräckliga incitament 
att bedriva ett resurseffektivt och klimatsmart skogsbruk, då det är 
mest optimalt även utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
 
- Under rubriken Klimatanpassning i den fysiska planeringen och 
befintlig bebyggelse anser vi att det bör förtydligas att det arbete 
Borås Stad gör ska ta hänsyn till och inte medföra negativa 
konsekvenser för andra aktörer, till exempel markägare.  
 
- Även under rubriken Uppföljning bör det specificeras att varje 
nämnd och bolag själva bör följa upp sitt arbete för att över tid 
effektivisera detsamma genom att avsluta åtgärder som inte haft 
uppskattad effekt och/eller vidta nya åtgärder på området. 

 
 
Återrapporteringen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
 
Gång har lagts till i strategin. 
Strategin kan inte gå in på 
denna detaljnivå. 
Trafikmaktordningen berörs i 
andra styrdokument.  
 
Ett stort antal kommuner i 
Sverige arbetar med att 
informera och inspirera sina 
invånare till en mer hållbar 
livsstil och för att nå en 
utsläppsminskning i 
storleksordningen av vad 
Parisavtalet kräver måste alla 
aktörer använda sig av alla 
möjligheter skapa 
förutsättningar för 
utsläppsminskning. Borås 
Stads koldioxidbudget 
omfattar även samhällets 
utsläpp och strategin beskriver 
hur kommunen kan arbeta för 
utsläppsminskningar på alla 
områden. 
 
Energilagring är en 
framtidsfråga som både 
bostadsbolag och energibolag 
har börjat arbeta med. Genom 
lagring och smart styrning kan 
höga elkostnader undvikas 
och nytta för elnätet skapas. 
 
Alla åtgärder(åtminstone 
stora) som vidtas för att 
anpassa till ett klimat i 
förändring behöver 
konsekvensutredas och 
kommer att involvera alla 
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Moderaterna ser generellt positivt på det arbete som gjort med att 
förbereda revidering av Borås Stads energi- och klimatstrategi men 
önskar lämna följande synpunkter och önskemål: 
 
- Det behöver under arbetssätt förtydligas att det behöver ske en 
kontinuerlig återrapportering av hur arbetet med att införliva 
strategin fortlöper till ansvariga politiker på respektive nivå.  
 
- Vi önskar därutöver ett tillägg i strategin, som tydliggör 
gångtrafikanters ställning och att cykeltrafik och annan trafik inte ska 
prioriteras över gångtrafiken.  
 
- Under rubriken resurseffektiv konsumtion och produktion anser vi 
att det enbart är de punkter som rör Borås Stads eget arbete som bör 
stå i fokus. De övriga två punkterna kan det finnas en beredskap för 
att ge råd kopplade till, i de fall det efterfrågas.  
 
- Punkten om att ”Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet…” 
på sidan 6 bör utgå. Anledningen är att en sådan 
kommunikationsinsats riskerar bli bortkastad, eftersom företag redan 
har incitament att bedriva en resurseffektiv verksamhet för att kunna 
sänka sina kostnader. Förvaltningen kan däremot ha en beredskap 
för att kunna stötta företagare som hör av sig och kunna ge råd i 
dessa frågor.  
 
- Under rubriken resurseffektiv energianvändning går det läsa om 
möjligheter att lagra energi. Det resonemanget behöver utvecklas så 
det blir begripligt vad man anser att Borås Stad konkret har att 
tillföra i det komplicerade arbetet med att förbättra förutsättningarna 
för energilagring.  
- Arbetet med att stödja privata markägare i deras skogsbruk kan ges, 
om det efterfrågas, men bör i annat fall undvikas, eftersom det 
rimligen går att anta att markägare redan har tillräckliga incitament 
att bedriva ett resurseffektivt och klimatsmart skogsbruk, då det är 
mest optimalt även utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
 
- Under rubriken Klimatanpassning i den fysiska planeringen och 
befintlig bebyggelse anser vi att det bör förtydligas att det arbete 
Borås Stad gör ska ta hänsyn till och inte medföra negativa 
konsekvenser för andra aktörer, till exempel markägare.  
 
- Även under rubriken Uppföljning bör det specificeras att varje 
nämnd och bolag själva bör följa upp sitt arbete för att över tid 
effektivisera detsamma genom att avsluta åtgärder som inte haft 
uppskattad effekt och/eller vidta nya åtgärder på området. 

 
 
Återrapporteringen har 
förtydligats i den reviderade 
strategin. 
 
Gång har lagts till i strategin. 
Strategin kan inte gå in på 
denna detaljnivå. 
Trafikmaktordningen berörs i 
andra styrdokument.  
 
Ett stort antal kommuner i 
Sverige arbetar med att 
informera och inspirera sina 
invånare till en mer hållbar 
livsstil och för att nå en 
utsläppsminskning i 
storleksordningen av vad 
Parisavtalet kräver måste alla 
aktörer använda sig av alla 
möjligheter skapa 
förutsättningar för 
utsläppsminskning. Borås 
Stads koldioxidbudget 
omfattar även samhällets 
utsläpp och strategin beskriver 
hur kommunen kan arbeta för 
utsläppsminskningar på alla 
områden. 
 
Energilagring är en 
framtidsfråga som både 
bostadsbolag och energibolag 
har börjat arbeta med. Genom 
lagring och smart styrning kan 
höga elkostnader undvikas 
och nytta för elnätet skapas. 
 
Alla åtgärder(åtminstone 
stora) som vidtas för att 
anpassa till ett klimat i 
förändring behöver 
konsekvensutredas och 
kommer att involvera alla 
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berörda parter, kommunala 
som privata aktörer. 
 
Det får värre konsekvenser för 
ALLA markägare att inte vidta 
åtgärder och vi får solidariskt 
ta ansvar för att hantera 
effekterna av klimatets 
förändring. 
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6.30 Naturskyddsföreningen & Klimatomställning 
Borås 

 
Borås stad har antagit en koldioxidbudget och nu tagit fram en 
strategi för klimat och miljö. Vi välkomnar detta initiativ. Vi anser 
emellertid att strategidokumentet är alltför allmänt hållet och saknar 
det allvar som koldioxidbudgeten fordrar. Enligt budgeten behöver 
vi minska våra CO2- utsläpp med ca 16 % per år för att klara det 
mål som Parisavtalet stipulerat. En minskning med 16 % per år är ett 
drastiskt åtagande som kommer att innebära avgörande förändringar 
i vår livsstil. Borås stad måste vara den institution på lokal nivå som 
ska leda dessa förändringar.  
 
Den publicerade strategin tycks i första hand vara en strategi för 
förändring inom Borås stads egen organisation, en förändring som 
enligt koldioxidbudgeten bara motsvarar ca 4 % av invånarnas 
koldioxidutsläpp. Detta är naturligtvis otillräckligt. Det finns ingen 
annan institution på kommunnivå som tar sig an de resterande 96 
procenten, även om enskilda insatser görs av andra, och det är 
därför nödvändigt att Borås stad tar initiativ till att påverka denna 
avgörande del av våra utsläpp. Detta nämns i två av punkterna i 
avsnittet Resurseffektiv konsumtion och produktion i strategin men 
vi skulle vilja lägga mycket större vikt vid denna uppgift.  
 
Strategin är allmänt hållen och vi saknar en plan för hur den 
drastiska minskningen ska kunna åstadkommas. Den oerhörda 
utmaning som livsstilsförändringarna innebär betyder att en sådan 
plan inte kan upprättas av några experter. För att ge den en rimlig 
chans att accepteras måste den upprättas i brett samråd med Borås 
invånare.  
 
För att säkerställa att målet med 16 % koldioxidreduktion (för hela 
kommunen, inte bara den kommunala verksamheten) uppfylls, 
måste det ske en kontinuerlig uppföljning av koldioxidbudgeten. 
Resultatet från uppföljningen bör tydliggöras för samtliga 
kommuninvånare för att öka medvetenheten och förståelsen för 
vidtagna åtgärder. Detta som en del i en omfattande 
utbildningskampanj avseende den allvarliga klimatsituationen.  
 
Vi inom Klimatomställning Borås och Naturskyddsföreningen i 
Borås deltar gärna i det klimatforum som planeras och föreslår att 
ett av forumets viktigaste uppgifter blir att föra ut problematiken till 
en bredare allmänhet. Detta för att bygga en genomförbar strategi 
med konkreta förslag och tydliga målsättningar och uppföljningar.  
 

 
 
 
 
 
 
Strategin fokuserar på det som 
Borås Stads kommunkoncern 
kan genomföra i egen regi i 
första hand. Borås Stad är en 
stor arbetsgivare och en stor 
kund hos ett antal företag och 
det som görs av Borås Stad 
har en större påverkan än de 
egna utsläppen. En kommuns 
möjligheter att påverka 
invånarnas 
konsumtionsmönster är 
begränsade men absolut något 
som enligt strategin ska ingå i 
arbetet. 
 
Dokumentet är en strategi 
enligt Borås Stads regler för 
styrdokument. 
Handlingsplanerna ska enligt 
strategin tas fram av 
respektive organisation med 
stöd av samordnande experter. 
Att inkludera invånarna är en 
del i arbetet som kommer 
komma. 
 
 
En uppföljning av 
koldioxidbudgeten är komplex 
men kommer att ske och 
ambitionen är att 
kommunicera uppföljningen 
till boråsarna. 
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6.30 Naturskyddsföreningen & Klimatomställning 
Borås 

 
Borås stad har antagit en koldioxidbudget och nu tagit fram en 
strategi för klimat och miljö. Vi välkomnar detta initiativ. Vi anser 
emellertid att strategidokumentet är alltför allmänt hållet och saknar 
det allvar som koldioxidbudgeten fordrar. Enligt budgeten behöver 
vi minska våra CO2- utsläpp med ca 16 % per år för att klara det 
mål som Parisavtalet stipulerat. En minskning med 16 % per år är ett 
drastiskt åtagande som kommer att innebära avgörande förändringar 
i vår livsstil. Borås stad måste vara den institution på lokal nivå som 
ska leda dessa förändringar.  
 
Den publicerade strategin tycks i första hand vara en strategi för 
förändring inom Borås stads egen organisation, en förändring som 
enligt koldioxidbudgeten bara motsvarar ca 4 % av invånarnas 
koldioxidutsläpp. Detta är naturligtvis otillräckligt. Det finns ingen 
annan institution på kommunnivå som tar sig an de resterande 96 
procenten, även om enskilda insatser görs av andra, och det är 
därför nödvändigt att Borås stad tar initiativ till att påverka denna 
avgörande del av våra utsläpp. Detta nämns i två av punkterna i 
avsnittet Resurseffektiv konsumtion och produktion i strategin men 
vi skulle vilja lägga mycket större vikt vid denna uppgift.  
 
Strategin är allmänt hållen och vi saknar en plan för hur den 
drastiska minskningen ska kunna åstadkommas. Den oerhörda 
utmaning som livsstilsförändringarna innebär betyder att en sådan 
plan inte kan upprättas av några experter. För att ge den en rimlig 
chans att accepteras måste den upprättas i brett samråd med Borås 
invånare.  
 
För att säkerställa att målet med 16 % koldioxidreduktion (för hela 
kommunen, inte bara den kommunala verksamheten) uppfylls, 
måste det ske en kontinuerlig uppföljning av koldioxidbudgeten. 
Resultatet från uppföljningen bör tydliggöras för samtliga 
kommuninvånare för att öka medvetenheten och förståelsen för 
vidtagna åtgärder. Detta som en del i en omfattande 
utbildningskampanj avseende den allvarliga klimatsituationen.  
 
Vi inom Klimatomställning Borås och Naturskyddsföreningen i 
Borås deltar gärna i det klimatforum som planeras och föreslår att 
ett av forumets viktigaste uppgifter blir att föra ut problematiken till 
en bredare allmänhet. Detta för att bygga en genomförbar strategi 
med konkreta förslag och tydliga målsättningar och uppföljningar.  
 

 
 
 
 
 
 
Strategin fokuserar på det som 
Borås Stads kommunkoncern 
kan genomföra i egen regi i 
första hand. Borås Stad är en 
stor arbetsgivare och en stor 
kund hos ett antal företag och 
det som görs av Borås Stad 
har en större påverkan än de 
egna utsläppen. En kommuns 
möjligheter att påverka 
invånarnas 
konsumtionsmönster är 
begränsade men absolut något 
som enligt strategin ska ingå i 
arbetet. 
 
Dokumentet är en strategi 
enligt Borås Stads regler för 
styrdokument. 
Handlingsplanerna ska enligt 
strategin tas fram av 
respektive organisation med 
stöd av samordnande experter. 
Att inkludera invånarna är en 
del i arbetet som kommer 
komma. 
 
 
En uppföljning av 
koldioxidbudgeten är komplex 
men kommer att ske och 
ambitionen är att 
kommunicera uppföljningen 
till boråsarna. 
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Under hösten 2019 arrangerade Klimatomställning Borås två 
studiecirklar kring Kate Raworths bok "Donut-ekonomin, Sju 
principer för en framtida ekonomi". Den handlar om att lägga en 
social grund för en välfärd för alla samtidigt som man anpassar sig 
till det ekologiska taket för den mänskliga civilisationen. I storstaden 
Amsterdam har nu ett stort antal organisationer bildat en koalition 
för att uppnå en ekonomi som uppfyller dessa mål till år 2050.  
 
Ekonomi och jämlikhet  
I stadens gällande översiktsplan från 2018 betonas vikten av en 
hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter till ett bra liv och ett 
helhetstänkande. Det finns en risk att ekonomisk utveckling och 
skapande av nya arbetstillfällen hamnar i konflikt med omställningen 
för att förhindra en klimatkatastrof. Denna målkonflikt måste kunna 
hanteras. I den rapport från Göteborgs stad som Borås 
koldioxidbudget inspirerats av framhålls en aspekt som 2 saknas i 
motsvarigheten i Borås, nämligen att den enskildes koldioxidutsläpp 
i stor utsträckning följer inkomsten. Detta är ett stort problem i 
perspektiv av den extrema omställning som måste ske. 
Klimatåtgärder som görs i form av ekonomiska incitament tenderar 
att drabba den "fattige" och/eller landsbygdsbon mer än den "rike" 
och/eller stadsbon. Om den drastiska omställningen ska få gehör 
hos gemene man måste dessa effekter motverkas. Målet bör vara att 
varje åtgärd som genomförs ska "drabba" lika oavsett inkomst och 
bostadsort. 
 
1. Borås stads organisation Borås Stads egna utsläpp motsvarar bara 
ca 4 % av boråsarnas utsläpp, men är ändå mycket betydelsefulla 
eftersom Borås stad måste vara en förebild för såväl invånarna som 
näringslivet för att ge legitimitet i genomförandet. Här tycks 
miljöförvaltningen redan göra stora insatser för att sprida kunskap 
och åtgärdsplaner till de olika förvaltningarna. Ett par reflektioner 
kan ändå vara på sin plats:  
 
a) Klimatsmart agerande i organisationen, inklusive upphandling och 
inköp, måste uppmuntras och stödjas med tydliga policies och 
riktlinjer. Vegetarisk och KRAV-märkt mat på skolor och andra 
kommunala institutioner bör utökas men måste vara av sådan 
kvalitet att det inspirerar till efterföljd utanför skolan. Om de 
vegetariska rätterna inte faller eleverna i smaken är risken stor att det 
får motsatt effekt. För att få till en god och varierad klimatsmart kost 
kan till exempel ansvarig/berörd personal utbildas och krav kan 
ställas på kunskap och erfarenhet inom området vid 
anställning/upphandling av kockar/tjänster inom kommunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på åtgärder tillförs 
åtgärdsbanken. 
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b) Dåliga föredömen bör undvikas som till exempel stadens 
användning av fossildrivna gräsklippare och lövblåsare. Lösningar 
med ängsmark istället för gräsmattor och större manuella insatser i 
städarbetet bör övervägas. 
 
2. Livsmedel Maten orsakar ca en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp 
och vi måste få igång en dialog med invånare och näringsliv om hur 
dessa ska minskas. Frågeställningar att begrunda: 
a) Forskningsbaserade undersökningar visar att det såväl är mer 
hälsosamt som mer klimatsmart att övergå till mer vegetarisk kost 
och nödvändigt för att uppfylla klimatmål och en rättvis fördelning 
av odlingsbar mark till en växande befolkning globalt. Hur ska 
Boråsarna förmås att förändra sina kostvanor till mer vegetariskt?  
b) Av de miljömärkningarna som finns är det tydligt att KRAV-
märkningen är den som lägger störst vikt vid klimatpåverkan, hur 
ska vi förmås att välja KRAV-märkta varor i vår vardag?  
c) Hur ska bilresorna till och från matvarubutikerna minskas? Kan 
den ökade aktiviteten avseende hemtransport under den pågående 
Corona-pandemin bli ett steg till mer kollektiv mattransport, kanske 
med eldrivna skåpbilar i matvarubutikernas regi?  
d) Lokalproducerad mat är inte alltid mest klimatsmart eftersom 
man måste ta hänsyn till en varas hela livscykel ur ekologisk 
synpunkt. Men det borde finnas möjligheter att uppmuntra och 
stödja lokal matproduktion när det gäller sådant som kan odlas eller 
produceras i närområdet. 
Frågeställningar som dessa kan diskuteras i projekt som ”Måltid 
Sverige” där Västra Götalandsregionen redan är en partner, men 
skulle också behöva komma ut till diskussion hos allmänheten. Hur 
finner vi former för en sådan allmän diskussion? 
 
3. Transporter  
a) Logistikcentret Viared genererar en omfattande lastbilstrafik till 
och från Borås, en trafik 4 som för närvarande sker uteslutande med 
fossildrivna fordon. Hur ska Borås stad åstadkomma en 
elektrifiering av dessa transporter? Kan detta angelägna problem 
inkluderas i de strategiska planerna avseende götalandsbanan?  
b) Kan kommunen utveckla system för samåkning och 
kollektivtrafik i glesbygd, såsom just nu undersöks i VG-projektet 
KomILand?  
c) Hur ska kommunens strategi för placering av förskolor och skolor 
anpassas för att drastiskt minska behovet av enskilda biltransporter?  
d) Persontransporter i allmänhet måste ske mer med kollektivtrafik. 
Målet måste vara att det ska vara snabbare och bekvämare att åka 
kollektivt än att åka enskild bil. Kan kommunen ta upp en 
förhandling med banverket och tågoperatörerna för att utnyttja 
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b) Dåliga föredömen bör undvikas som till exempel stadens 
användning av fossildrivna gräsklippare och lövblåsare. Lösningar 
med ängsmark istället för gräsmattor och större manuella insatser i 
städarbetet bör övervägas. 
 
2. Livsmedel Maten orsakar ca en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp 
och vi måste få igång en dialog med invånare och näringsliv om hur 
dessa ska minskas. Frågeställningar att begrunda: 
a) Forskningsbaserade undersökningar visar att det såväl är mer 
hälsosamt som mer klimatsmart att övergå till mer vegetarisk kost 
och nödvändigt för att uppfylla klimatmål och en rättvis fördelning 
av odlingsbar mark till en växande befolkning globalt. Hur ska 
Boråsarna förmås att förändra sina kostvanor till mer vegetariskt?  
b) Av de miljömärkningarna som finns är det tydligt att KRAV-
märkningen är den som lägger störst vikt vid klimatpåverkan, hur 
ska vi förmås att välja KRAV-märkta varor i vår vardag?  
c) Hur ska bilresorna till och från matvarubutikerna minskas? Kan 
den ökade aktiviteten avseende hemtransport under den pågående 
Corona-pandemin bli ett steg till mer kollektiv mattransport, kanske 
med eldrivna skåpbilar i matvarubutikernas regi?  
d) Lokalproducerad mat är inte alltid mest klimatsmart eftersom 
man måste ta hänsyn till en varas hela livscykel ur ekologisk 
synpunkt. Men det borde finnas möjligheter att uppmuntra och 
stödja lokal matproduktion när det gäller sådant som kan odlas eller 
produceras i närområdet. 
Frågeställningar som dessa kan diskuteras i projekt som ”Måltid 
Sverige” där Västra Götalandsregionen redan är en partner, men 
skulle också behöva komma ut till diskussion hos allmänheten. Hur 
finner vi former för en sådan allmän diskussion? 
 
3. Transporter  
a) Logistikcentret Viared genererar en omfattande lastbilstrafik till 
och från Borås, en trafik 4 som för närvarande sker uteslutande med 
fossildrivna fordon. Hur ska Borås stad åstadkomma en 
elektrifiering av dessa transporter? Kan detta angelägna problem 
inkluderas i de strategiska planerna avseende götalandsbanan?  
b) Kan kommunen utveckla system för samåkning och 
kollektivtrafik i glesbygd, såsom just nu undersöks i VG-projektet 
KomILand?  
c) Hur ska kommunens strategi för placering av förskolor och skolor 
anpassas för att drastiskt minska behovet av enskilda biltransporter?  
d) Persontransporter i allmänhet måste ske mer med kollektivtrafik. 
Målet måste vara att det ska vara snabbare och bekvämare att åka 
kollektivt än att åka enskild bil. Kan kommunen ta upp en 
förhandling med banverket och tågoperatörerna för att utnyttja 
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befintliga järnvägar bättre för pendeltrafik? Kan kanske godstrafik 
omdirigeras för att frigöra spårutrymme under pendlingstimmarna?  
e) Flyget är det transportslag som är svårast att göra 
koldioxidneutralt och det måste därför minska drastiskt. Följande idé 
kunde diskuteras: att upprätta en studio för digitala möten som kan 
hyras av företag, organisationer och offentliga verksamheter. Studion 
kunde bestå i lokaler, datorer, snabb uppkoppling, fika och teknisk 
expertis och kanske ha TV:ns soffprogram som föredöme. 
 
4. Energi Kraftvärmeverkets biobränsle betraktas idag som 
klimatneutralt. Men, med det korta tidsperspektiv som 
koldioxidbudgeten bygger på så är skogsråvara inte alls 
klimatneutralt. Det dröjer 50-100 år att återställa en skog och 
därmed kompenseras inte biobränsleförbränningen av tillväxt. 
 
En möjlig lösning är att förbränna biobränslet i form av s.k. pyrolys, 
dvs. en typ av syrefattig förbränning som ger träkol som restprodukt. 
Denna träkol kan sedan behandlas till jordförbättringsmedel och 
plöjas ner på åkrar; en kolsänka och ett gödsel.  
 
Den nya energilagringsmediet vätgas har börjat användas i t.ex. 
Mariestads kommun. Kan Borås energi och miljö undersöka hur 
denna teknik kan utnyttjas i Borås?  
 
Energisparande åtgärder genom värmepumpar med berg- sjö- eller 
jordvärme som källa måste uppmuntras; koldioxideffekten måste 
prioriteras framför fjärrvärmens ekonomiska effektivitet. 
 
Energisparande åtgärder i form av tilläggsisolering måste aktivt 
uppmuntras liksom installation av solcellsanläggningar såväl på 
privata hustak som industribyggnader.  
 
Hur kan kommunen få byggherrar att i större utsträckning ersätta 
betong med trä vid nybyggnad? Riktlinjer? Krav vid 
markanvisningar? 
 
5. Återvinning och delningsekonomi De tre dominerande posterna i 
de konsumtionsbaserade utsläppen är enligt koldioxidbudgeten 
”Mat”, ”Varor, material och tjänster” och ”Offentliga utsläpp”.  
a) Borås kommun har en utmärkt verksamhet för återbruk. Hur ska 
den kunna utökas och utvecklas?  
b) En organisation och möjligen digital ”lokal valuta” skulle kunna 
utredas för att organisera privat utlåning av fordon, verktyg, 
maskiner och tjänster. 
 
6. Markanvändning  
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De beräkningar för internationella koldioxidutsläpp som ligger till 
grund för den 16 %-iga minskning vi budgeterar förutsätter att man 
förutom minskningen av utsläpp också åstadkommer negativa 
utsläpp, dvs. binder koldioxid i jorden. Ett sätt att göra detta är att 
avskilja koldioxid i industriella processer och lagra den underjordiskt. 
Denna teknik är emellertid i sin linda och många klimatforskare är 
mycket tveksamma till dess potential. Därför diskuteras alltmer 
nödvändigheten av den naturliga bindningen av koldioxid genom 
skog och nya jordbrukstekniker (jämför pyrolystekniken som nämns 
ovan).  
 
För Borås betyder detta att vi kan göra en insats genom att i största 
utsträckning bevara skogen, samt att bedriva ett klimatsmart 
skogsbruk. Borås kommun är själv en stor skogsägare och det är 
angeläget att man börjar ta till sig de senaste rönen avseende 
klimatsmart skogsbruk. Göteborgs stad har till exempel frångått 
kalhyggesmetodiken i sina skogar, något som manar till efterföljd.  
 
All ny markanvändning för industri och bostäder bör också sättas in 
i detta klimatperspektiv. Kan befintlig ”skövlad” mark användas i 
större utsträckning? Kan man bygga mer på höjden för att spara 
mark?  
 
Experiment med ”gröna tak” har genomförts på många platser för 
att få odlingsmark i kombination med trivsel och luftförbättring. 
Hur kan sådana idéer omsättas i Borås kommun? 

6.31 Privatperson 1 
Förslag till att lagra kodioxid i marken och genom pyrolys och 
tillverka biokol.[…] Biokol har fantastiska egenskaper som 
jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar 
klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. 
[…]Förslag; Ersätta befintlig fjärrvärmepanna i fjärrvärmenätverket i 
Fristad med en pyrolysanläggning likt högdalen eller nu den nya 
anläggningen i Bromma. Dela ut biokol till medborgana eller via 
försäljning. 

 
 
 
 
Åtgärdsförslagen läggs till i 
åtgärdsbanken kopplad till 
strategin. 
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Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Policy för koncerninköp 

- Regler för koncerninköp        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också de aktuella styrdokumenten som 
skulle revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de behöver förlängas ett år 
till för att beredas ordentligt och hinna remitteras till berörda instanser.                

Beslutet expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
2. Koncerninköp 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

 

Iqbal Musaji 
Avdelningschef 
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De beräkningar för internationella koldioxidutsläpp som ligger till 
grund för den 16 %-iga minskning vi budgeterar förutsätter att man 
förutom minskningen av utsläpp också åstadkommer negativa 
utsläpp, dvs. binder koldioxid i jorden. Ett sätt att göra detta är att 
avskilja koldioxid i industriella processer och lagra den underjordiskt. 
Denna teknik är emellertid i sin linda och många klimatforskare är 
mycket tveksamma till dess potential. Därför diskuteras alltmer 
nödvändigheten av den naturliga bindningen av koldioxid genom 
skog och nya jordbrukstekniker (jämför pyrolystekniken som nämns 
ovan).  
 
För Borås betyder detta att vi kan göra en insats genom att i största 
utsträckning bevara skogen, samt att bedriva ett klimatsmart 
skogsbruk. Borås kommun är själv en stor skogsägare och det är 
angeläget att man börjar ta till sig de senaste rönen avseende 
klimatsmart skogsbruk. Göteborgs stad har till exempel frångått 
kalhyggesmetodiken i sina skogar, något som manar till efterföljd.  
 
All ny markanvändning för industri och bostäder bör också sättas in 
i detta klimatperspektiv. Kan befintlig ”skövlad” mark användas i 
större utsträckning? Kan man bygga mer på höjden för att spara 
mark?  
 
Experiment med ”gröna tak” har genomförts på många platser för 
att få odlingsmark i kombination med trivsel och luftförbättring. 
Hur kan sådana idéer omsättas i Borås kommun? 

6.31 Privatperson 1 
Förslag till att lagra kodioxid i marken och genom pyrolys och 
tillverka biokol.[…] Biokol har fantastiska egenskaper som 
jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar 
klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. 
[…]Förslag; Ersätta befintlig fjärrvärmepanna i fjärrvärmenätverket i 
Fristad med en pyrolysanläggning likt högdalen eller nu den nya 
anläggningen i Bromma. Dela ut biokol till medborgana eller via 
försäljning. 
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Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Policy för koncerninköp 

- Regler för koncerninköp        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också de aktuella styrdokumenten som 
skulle revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de behöver förlängas ett år 
till för att beredas ordentligt och hinna remitteras till berörda instanser.                

Beslutet expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
2. Koncerninköp 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

 

Iqbal Musaji 
Avdelningschef 
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