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Datum 
2020-11-27 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 7 december 2020 
kl. 14:00 

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

 

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

 

Inledning 
Sammanträdet inleds med en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben 
angående Coronapandemin. 
 
Peder Englund informerar om rådande lägesbild kring gängkriminalitet och 
narkotika i Borås utifrån initiativärendet: Vad händer i Borås? 20 min 
 
Maja Karlsson berättar om arbetet med revideringen av Vision Borås 2025 och 
redogör för de synpunkter som kommit in hittills. 20 min 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

   
 

2. KI1 Tilldelningsbeslut i upphandling av finansiell leasing avseende 
vagnpark 
Dnr 2020-00839 2.5.1.1 Programområde 5   
 

3.  Anmälningsärende 2020-12-07 
Dnr 2020-00822 1.1.2.25 Programområde 1 
Bilagor:  

4.  Delegationsbeslut 2020-12-07 
Dnr 2020-00843 1.1.2.25 Programområde 1 
Bilagor:  

5. Kc1 Införande av digital signering av Kommunstyrelsens protokoll 
Dnr 2020-00823 2.1.1.0 Programområde 1 
Bilagor:  

6. Kc2 Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga 
Dnr 2020-00215 1.2.3.3 Programområde 3 
Bilagor:  

7. Kc3 Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige 
Dnr 2019-00830 2.1.3.0 Programområde 1 
Bilagor:  

8. Kc4 Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen 
Dnr 2019-00829 2.1.3.0 1 
Bilagor:  

9. Kc5 Kommunstyrelsen attestrutiner 2021 
Dnr 2020-00808 2.4.1.2 Programområde 1 
Bilagor:  

10. Kc6 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Vi 
tillsammans. En arena för alla  
Dnr 2020-00837 1.1.6.3 Programområde 2 
Bilagor:  

11. Kc7 Borås Stads yttrande över remiss av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län rörande föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19. Länsstyrelsens beslut 23 november 
2020 
Dnr 2020-00831 1.1.2.1 Programområde 1 
Bilagor:  
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12. Kc8 Tillsättning av förvaltningschef till Arbetslivsförvaltningen 
Dnr 2020-00901 .2.3.2.1 Programområde 1 
Bilagor:  

13. PF1 Revidering av arkivregler 
Dnr 2020-00748 2.1.4.0 Programområde 1 
Bilagor:  

14. KU1 Svar på initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg 
(V): Vart tog redogörelsen vägen? 
Dnr 2020-00182 1.1.2.25 Programområde 2 
Bilagor:  

15. KU2 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2020 
Dnr 2020-00646 3.7.2.0 Programområde 2 
Bilagor:  

16. M1 Fortsatt inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2, f.d. 
kurs/konferensgård vid Tolken 
Dnr 2020-00457 3.1.2.2 Programområde 4 
Bilagor:  

17. M2 Detaljplan för Viared 13:1, del av, Trafikplats Boråstorpet 
Dnr 2020-00835 3.1.1.2 Programområde 4 
Bilagor:  

18. M3 Principer för ledningar i kommunal allmän platsmark 
Dnr 2020-00850 3.1.2.0 Programområde 4 
Bilagor:  

19. M4 Exploatering av Viared västra  
Dnr 2018-00915 3.1.2.0 Programområde 4 
Bilagor:  

20. M5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion: Alla boråsare ska 
ha en bostad 
Dnr 2019-00527 1.1.1.1 Programområde 4 
Bilagor:  

21. E1 Projekteringsframställan, ny skola Gässlösa 
Dnr 2020-00791 2.6.1.1 Programområde 5 
Bilagor:  

22. E2 Budget 2021 för de kommunala bolagen 
Dnr 2020-00756 1.2.4.1 Programområde 1 
Bilagor:  

23. E3 Internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen 
Dnr 2020-00758 1.2.3.2 Programområde 1 
Bilagor:  
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24. E4 Getängsvägen 23 - förhyrning av lokaler för Servicekontoret 
Dnr 2020-00899 2.6.4.0 Programområde 1 

Bilagor: 

25. N1 Förlängning Näringslivsstrategin 
Dnr 2020-00908 3.4.1.0 Programområde 1 
Bilagor:  

26. SP1 Yttrande över ansökan om planbesked för Villastaden, Svanen 6 
Dnr 2020-00548 3.1.1.2 Programområde 4 
Bilagor:  

27. SP2 Detaljplaneuppdrag för Druvefors 1:1 
Dnr 2020-00832 3.1.1.2 Programområde 4 
Bilagor:  

28. SP3 Granskningsyttrande för detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 
Dnr 2016-00165 214 Programområde 4 
Bilagor:  

29. SP4 Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2021 
Dnr 2020-00818 3.1.1.1 Programområde 4 
Bilagor:  

30. SP5 Granskningsyttrande för detaljplan för Hulta 4:41 med flera.  
Dnr 2018-00906 3.1.1.1 Programområde 4 
Bilagor:  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Införande av digital signering av Kommunstyrelsens 

protokoll 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att införa digital signering av styrelsens protokoll 

från och med 1 januari 2021.       

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00823 2.1.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20201104 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Införande av digital signering av Kommunstyrelsens 

protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa digital signering av styrelsens protokoll 

från och med 1 januari 2021.       

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 

Assistent finns nu möjlighet att signera styrelsens protokoll digitalt. För att 

kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID. 

Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer att ha en helt 

digital hantering, och kommer förvaras digitalt i diariet samt arkiveras i stadens 

e-arkiv. Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan uppdateras i enlighet med 

tabellen nedan. 

En förutsättning för att ledarmöten i Kommunstyrelsen ska kunna justera 

protokollen från 1 januari 2021 är att man skaffar sig ett BankID.  

          

 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

Handlingstyp Registrering Sekr. Förvaringsplats 

 

Medium Bevaras/ 

Gallringsfrist 

Arkivmedium/ 

-format 

Lev.-frist Anmärkningar 

Protokoll D J/N Ciceron Digitalt Bevaras PDF-A 5  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 

externa parter kring barn och unga 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.     

 

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska senast 

31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen hur de har arbetat med att 

förbättra samverkan med de fristående skolorna.           

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00215 1.2.3.3 Programområde 03 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

20201112 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00215 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 

externa parter kring barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.     

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska senast 

31 mars 2021 redovisa till Kommunstyrelsen hur de har arbetat med att 

förbättra samverkan med de fristående skolorna.           

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 

fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 

minska organisatoriska mellanrum. 

Organisation för samverkan med externa parter 

I ”Handlingsplanen Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn 

och unga” är utgångspunkten att arbetet sker tvärsektoriellt, över nämnd-, 

förvaltnings- och professionsgränser, i syfte att med gemensamt arbete och 

gemensamma insatser minska skillnaderna i levnadsvillkor i staden.  

Den bygger på insikten att ingen enskild aktör kan lösa komplexa och 

komplicerade problem på egen hand och att det sällan finns några enkla 

lösningar.  

Handlingsplanen förutsätter en tvärsektoriell gemensam problem- och målbild 

som bas tillsammans med gemensamma strukturer och organisation för ledning, 

styrning, uppföljning och utvärdering. I Handlingsplanen förutsätts vidare att 

aktiviteter och åtgärder som kan minska skillnader i livsvillkor har sin 

utgångspunkt i kunskap- och evidensbaserade metoder. Fokus är långsiktighet 

och att arbetet ska bidra till att stärka respektive huvudmans grunduppdrag.  

Samverkan är en viktig del i arbetet med ”Socialt hållbart Borås”. Med avstamp 

i målområdet ”Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor” som beskrivs i 

målbilden lyfter man fram ett flertal aktiviteter för att möjliggöra eller underlätta 
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tvärsektoriell samverkan. Aktiviteterna för samverkan berör de flesta 

förvaltningar men även externa aktörer.  Målbilden har ett tydligt fokus på 

främjande och förebyggande arbete genom samverkan. De utpekade insatserna 

som utgår från samverkan (med externa parter) är genom det familjecentrerade 

arbetssättet för barn och ungas rätt till goda och likvärdiga livsvillkor, samt det 

kommande utvecklingsprojektet, skolan som gemensam arena för samverkan 

kring barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor.  

I dokumentet listas också de styrdokument som har koppling till området, 

utöver statlig styrning,  verksamheternas grunduppdrag och visionen Borås 

2025 där social hållbarhet är en av de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Inom målbilden  ”Socialt hållbart Borås” och de pågående 

samverkansaktiviteterna finns en tydlig definition på vad syftet med samverkan 

är och vad det ska leda till, dvs vad som ska uppnås med samverkan. Likaså 

beskriver målbilden hur tvärsektoriell samverkan kan stärka och komplettera 

kärnuppdraget utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Det finns ett 

tydligt fokus på främjande och förebyggande samverkansarbete och kan utgöra 

en god grund för att vidare kunna stärka och utveckla samverkan som rör det 

främjande arbetet.  

I första skedet behöver man definiera och ha samsyn kring vad det innebär att 

arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. ”Barn i riskzon” och ”barn 

som far illa” syftar till ett åtgärdande arbete som har till uppgift att ta hand om 

ett problem som redan uppstått. Däremot är det svårt att få en uppfattning om 

samverkan där främjande arbete har fokus. 

I andra skedet handlar det om att definiera vad samverkan ska leda till beroende 

på om det är fokus på främjande eller åtgärdande insatser . I detta skede 

behöver samordning och ansvarsfördelning förtydligas. 

I tredje skedet handlar det om att utveckla kontinuerliga uppföljningar, 

utvärderingar och återrapporteringar rörande resultat och effekter av arbetet 

med eventuella åtgärder som följd.  

Utöver den samverkan som sker inom ”Socialt hållbart Borås” beslutade 

Kommunfullmäktige i och med att Borås Stad gick ifrån stadsdelar till 

facknämnder 2017 om fem samarbetsuppdrag. Bakgrunden till detta var att det 

fanns farhågor kring att facknämnderna skulle skapa sämre förutsättningar för 

samverkan och samarbete. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få nämnder och 

styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för 

kommuninvånaren.  

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder, 

 ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång, 
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 i uppgift att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för 

samarbete, 

 i uppgift att formulera mål för uppdraget, 

 i uppgift att mäta, utvärdera och redovisa resultatet. 

I samband med detta fick Individ-och familjeomsorgsnämnden ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende barn och unga. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen anser att det utifrån reglementet och uppsiktsplikten 

självklart finns ett ansvar för samordning men det ska inte tolkas så att det 

innebär ett operativt ansvar. Kommunstyrelsen är inte en ”verksamhetsnämnd” 

för dessa frågor, och ansvaret för processer, arbetssätt, rutiner och avtal tillhör 

respektive nämnd utifrån sitt uppdrag. Tvärtom behöver grunduppdragen bli 

ännu tydligare för att utifrån detta identifiera den samverkan och det samarbete 

som, utifrån behoven, gör mest nytta och tillför mest värde. I detta ligger också 

att samordna verksamheterna så att det gynnar helheten. Kommunstyrelsen kan 

inte och får inte samordna samverkan inpå individnivå. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten av Borås Stads samverkan 

med externa parter kring barn och unga och granskningen visar att det inte 

finns en strategi för hur de fristående skolorna ska inkluderas i kommunernas 

arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra 

sin skolgång. Det finns inte heller några specifika riktlinjer kring hur respektive 

nämnd ska tillse att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn 

och unga. Intervjuade från fristående skolor pekar också på att de sällan vet 

vem i kommunen de ska kontakta i olika ärenden. 

Kommunstyrelsen vill därför att Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ska redovisa till Kommunstyrelsen hur de har 

arbetat med att förbättra samverkan med de fristående skolorna senast den 31 

mars 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelsen – Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter 

kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 

och unga (10) 

3. Förskolenämndens svar på revisionsrapport (40) 

4. Individ- och familjeomsorgsnämndens svar på revisionsrapport (50) 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på revisionsrapport (60) 

6. Grundskolenämndens svar på revisionsrapport (70)   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Borås Stads samverkan med externa  
parter kring barn och unga  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar 
granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med gransknings-
resultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas res-
pektive kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning av samverkan i syfte 
att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas och förtydligas. Vidare kan ekonomistyrningsprin-
ciperna kopplat till samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga utvecklas. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan 
med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen   Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden



Borås Stads samverkan med externa par-
ter kring barn och unga
20200210
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-

slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2

Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-

draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-

kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-

cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant

analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-

drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och

unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-

ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt

förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,

skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.



13
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20
Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god

samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-

ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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§ 98 Dnr FN 2019-00203 1.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att sända nedanstående svar angåenden 
granskningen av samverkan med externa parter kring barn och unga samt 
föreslå en översyn av två områden. För det första samordning av arenor och 
grupper som samverkar inom området och för det andra hur centrala resurser 
bättre kan riktas till operativa insatser nära brukare och allmänhet.        

Sammanfattning av ärendet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad gjort utredningen med 
syfte att bedöma kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år 
med externa aktörer. Primärt är det samverkan som granskats och inte 
resultaten av den.  

Förskolenämnden beslutade 2020-06-16 § 67 att godkänna granskningen av 
samverkan med externa parter kring barn och unga. Nämnden skulle dock inte 
enbart godkänna rapporten utan också komma med kommentarer och 
synpunkter till Kommunstyrelsen. Förskolenämnden tar därför ett nytt beslut. 

Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och 
strukturer. Överlag har berörda nämnders granskade samverkan med externa 
parter en tydlig och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.  

Utredningen visar att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna 
samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att nämndernas 
insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för barn och unga 
i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är samverkan med externa 
parter i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och 
själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för det 
egna ansvaret, innan man går in i samverkan. 

I utredningen lyfts samverkan med externa aktörer så som samarbetet med 
familjecentralerna och i lokala nätverksgrupper. Här ser man att organiseringen 
är tydlig med funktionell ansvarsfördelning och samsyn.  

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 
innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 
och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 
visar att det förekommer nytänkande i samverkan med externa aktörer men att 
det brister i återkoppling till kärnverksamheten. 

Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som 
Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Samverkan 
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sker redan och arbetet med att utveckla denna pågår. Det finns dock behov av 
att framför allt se över två områden. 

Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som 
samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i 
olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra, 
vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. En översyn av 
organiseringen i intern samverkan kan ge en effektivisering av resurser och tid. 
Organiseringen av intern samverkan behöver därför ses över utifrån 
nedanstående punkter: 

Fördelning av uppdrag kan ske med tydligare gränssnitt. 

Ledning av uppdrag, mandat och ansvar kan förtydligas. 

Effekter av insatser kan följas upp mer systematiskt. 

För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till 
kärnverksamheternas behov så att samverkansinsatser upplevs som ett stöd för 
kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade 
verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i samverkan kan 
då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Riktade 
resurser behöver därför ses över utifrån nedanstående punkter: 

Större andel av centrala resurser riktas mot operativa insatser nära brukare och 
allmänhet. 

Kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva styra resurser för 
kompetensutveckling och insatser.               

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring 
barn och unga        
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Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att sända nedanstående svar angåenden 

granskningen av samverkan med externa parter kring barn och unga samt 

föreslå en översyn av två områden. För det första samordning av arenor och 

grupper som samverkar inom området och för det andra hur centrala resurser 

bättre kan riktas till operativa insatser nära brukare och allmänhet.        

Sammanfattning 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad gjort utredningen med 

syfte att bedöma kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år 

med externa aktörer. Primärt är det samverkan som granskats och inte 

resultaten av den.  

Förskolenämnden beslutade 2020-06-16 § 67 att godkänna granskningen av 

samverkan med externa parter kring barn och unga. Nämnden skulle dock inte 

enbart godkänna rapporten utan också komma med kommentarer och 

synpunkter till Kommunstyrelsen. Förskolenämnden tar därför ett nytt beslut. 

Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och 

strukturer. Överlag har berörda nämnders granskade samverkan med externa 

parter en tydlig och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.  

Utredningen visar att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna 

samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att nämndernas 

insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för barn och unga 

i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är samverkan med externa 

parter i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och 

själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för det 

egna ansvaret, innan man går in i samverkan. 

I utredningen lyfts samverkan med externa aktörer så som samarbetet med 

familjecentralerna och i lokala nätverksgrupper. Här ser man att organiseringen 

är tydlig med funktionell ansvarsfördelning och samsyn.  

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 

innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 

och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 
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visar att det förekommer nytänkande i samverkan med externa aktörer men att 

det brister i återkoppling till kärnverksamheten. 

Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som 

Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Samverkan 

sker redan och arbetet med att utveckla denna pågår. Det finns dock behov av 

att framför allt se över två områden. 

Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som 

samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i 

olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra, 

vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. En översyn av 

organiseringen i intern samverkan kan ge en effektivisering av resurser och tid. 

Organiseringen av intern samverkan behöver därför ses över utifrån 

nedanstående punkter: 

 Fördelning av uppdrag kan ske med tydligare gränssnitt. 

 Ledning av uppdrag, mandat och ansvar kan förtydligas. 

 Effekter av insatser kan följas upp mer systematiskt. 

För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till 

kärnverksamheternas behov så att samverkansinsatser upplevs som ett stöd för 

kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade 

verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i samverkan kan 

då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Riktade 

resurser behöver därför ses över utifrån nedanstående punkter: 

 Större andel av centrala resurser riktas mot operativa insatser nära 

brukare och allmänhet. 

 Kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva styra resurser 

för kompetensutveckling och insatser.               

Ärendet i sin helhet 

I utredningen om samverkan med externa parter kring barn och unga 

framkommer det att det är oklart vem i Borås Stad som förväntas identifiera de 

processer där extern samverkan kan och bör ske. Utredningen visar att ett 

sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle kunna utvecklas. 

Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de 

behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas kring, när i 

tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Vidare visar utredningen att en tydlig målbild saknas för vad extern samverkan 

ska leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter 

på bästa sätt.  

I utredningen framkommer det att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att 

samordna samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att 

nämndernas insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för 

barn och unga i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är extern 

samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig 
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och själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för 

det egna ansvaret, innan man går in i extern samverkan. 

Utredningen visar att genom att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet är 

ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde enligt utredningen kunna 

möjliggöras genom till exempel en budget för barn och unga som omfattar en 

mandatperiod eller dylikt. 

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 

innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 

och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 

visar att det förekommer nytänkande i extern samverkan men att återkoppling 

till kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 

kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och 

utveckling. Men det saknas systematik kring hur sådana innovativa processer 

eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter och 

utvecklingspotential inte tas tillvara. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument 

med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de 

områden där samverkan med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig 

målbild för vad extern samverkan ska leda till eller hur den kompletterar 

nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som 

Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Det finns 

behov av att framför allt se över två områden.  

Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som 

samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i 

olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra, 

vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. Organiseringen av 

intern samverkan behöver ses över. Det handlar om att fördelning av uppdrag 

kan ske med tydligare gränssnitt. Även ledning av uppdrag, mandat och ansvar 

kan förtydligas. Det saknas även en systematik i uppföljning av effekter av 

insatser i intern samverkan. 

För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till 

kärnverksamheternas behov så att interna samverkansinsatser upplevs som ett 

stöd för kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade 

verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i intern samverkan 

kan då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Det 

handlar om att riktade resurser behöver ses över och en större andel av centrala 

resurser riktas mot operativa insatser nära brukare och allmänhet. Det finns 

också ett behov av att kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva 

styra resurser för kompetensutveckling och insatser. 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med 

externa parter kring barn och unga 
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2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring 

barn och unga                      

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Svar på Revisionsrapport - Borås Stads samverkan 

med externa parter kring barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 

yttrande över Stadsrevisionens rapport om Borås stad samverkan med externa 

parter kring barn och unga samt översända denna till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 

nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 

med externa parter förbättras. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det ständigt finns skäl att se 

över och förbättra samverkan mellan stadens verksamheter och externa aktörer. 

Former och forum för samordning av samverkan finns men kan utvecklas.  

Det finns behov av att tydliggöra var samverkan sker och att samordna detta. 

Det pågår ett arbete med intention att få till stånd ökad samordning vilket bör 

kunna svara mot detta behov.  

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Enligt granskningen saknar ingående nämnder en tydlig målbild för vad 

samverkan kring barn och unga 0-20 år ska leda till, där det saknas en bild av 

hur samverkan kompletterar nämndernas kärnverksamhet. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har tagit fram ett övergripande mål för samverkan i 

Budget 2020, med syfte att öka antalet koordinerade samverkansinsatser.  

Något som nämnden anser kompletterar den egna kärnverksamheten.  

 

Det finns en komplexitet kring att ta fram en målbild utifrån att syftet med en 

specifik samverkan med vissa samverkansparter kan ha ett mål och med en 

annan konstellation av samverkansparter kan ha ett annat mål. Något som 
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medför en svårigheter att skapa en gemensam målbild för all samverkan 

relaterat till målgruppen barn och unga.  

 

Samtidigt håller Individ- och familjeomsorgsnämnden med om att det finns ett 

värde av att identifiera var samverkan sker mellan nämnder och behovet av att 

öka samordningen internt i Borås Stad. Något som även bör leda till en ökad 

tydlighet när samverkan sker med externa parter.  

 

Det finns ett behov av att identifiera och samordna forum och grupper som 

samverkar kring målgruppen barn och unga. Flera forum och grupper kan ha 

uppdrag som delvis överlappar varandra, vilket innebär att en del uppdrag 

omhändertas av flera. Idag sker en samordning inom Säker och Trygg kommun 

och även inom Socialt hållbart Borås. Ett arbete pågår att ytterligare samla och 

förtydliga den interna samverkan vilket bör kunna svara på det behov som 

stadsrevisionen uttrycker. 

Granskningen framhåller att intern samverkan inom kommunen ibland skapas 

för att kompensera de organisatoriska mellanrum som uppstår mellan 

förvaltningars uppdrag och mandat. Här nämns att definitioner av 

samverkansarbetens stödprocesser bör underlätta arbetet med att överbrygga 

dessa organisatoriska mellanrum inom Borås Stad.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig tveksam till värdet av att 

isolerat kartlägga dessa stödprocesser. Det bör istället göras i de fall det finns 

specifika behov av processkartläggning, gemensamma rutiner samt verktyg för 

samverkan. Utifrån ett uppmärksammat behov pågår arbete av detta slag mellan 

mjuka nämnder i Borås Stad. Exempelvis har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden gemensamt arbetat fram en 

rutin för samverkan kring barn och unga som visar tecken på att fara illa eller 

riskerar att fara illa. Till rutinen finns årshjul och processkarta kopplad.  

Ett liknande arbete pågår med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

I Borås Stad saknas det, enligt granskningen, tydliga begreppsdefinitioner kring 

begreppen förebyggande arbete, barn som far illa samt barn som riskerar att 

fara illa. Visst arbete med att ta fram gemensamma definitioner kring dessa 

begrepp har genomförts inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, bland 

annat i inriktningsdokument för Individ- och familjeomsorgens fältverksamhet. 

Flera andra nämnder har tidigare gjort liknande arbete för att definiera 

främjande och förebyggande arbete, t.ex. kring Fritidsverksamhet. Individ- och 

familjeomsorgsnämndens erfarenhet är att det under många år resonerats kring 

dessa begrepp på olika nivåer och att det kan finnas ett värde i en gemensam 

begreppsdefinition. Formerna för hur och när denna begreppsdefinition ska 

genomföras behöver dock övervägas. 

I granskningen anges att det ibland finns missnöje kring hur aktörer gemensamt 

bidrar till samverkansresultatet. En trolig orsak, enligt granskningen, är att 

ingående samverkansparter inte alltid känner till övriga aktörers 

ansvarsområden. Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i att detta 

kan vara en trolig orsak till missnöje. Det är därför viktigt att hitta forum för att 

informera om respektive verksamhets ansvarsområde samt de möjligheter och 

begränsningar som finns utifrån gällande lagstiftning. Internt i Borås arbetar 
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förvaltningarna och des verksamheter med att finna lämpliga forum för detta 

och även med externa aktörer. De olika samverkansgrupper som finns inom 

Närvårdssamverkan är ett exempel på sådana forum. 

 

Enligt granskningen pekar Friskolor och bostadsbolag på att de sällan vet vem i 

kommunen de ska kontakta i olika ärenden, att deras ”väg in’’ är otydlig.  

Det kan exempelvis gälla ungdomar som ställer till problem i bostadsområden 

eller där friskolor önskar göra orosanmälan kring elever.  

Efter att granskningen genomfördes har Individ- och familjeomsorgsnämnden 

upprättat en mottagningsenhet, med ”en väg in”, vilket underlättar externa 

samverkanspartners möjlighet till kontakt. Det finns även möjlighet att göra 

orosanmälningar på Intranätet. En ytterligare förbättringsåtgärd kan vara att 

öppna möjligheten att via Borås Stads hemsida skicka in orosanmälningar.  

 

Den boendeprocess som har arbetats fram och antagits i Borås Stad tydliggör 

vägen in till kommunen för medborgare och bostadsbolagen när det gäller 

personer som har en social problematik och svårighet att få eller behålla en 

bostad. 
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-

slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2

Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-

draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-

kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-

cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant

analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-

drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och

unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-

ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt

förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,

skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20
Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god

samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-

ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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§ 119 Dnr GVUN 2020-00070 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 
samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga” 
och översänder svaret till Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av 
samverkan med externa parter kring barn och unga. Syftet med granskningen är att 
med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma om 
kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är 
ändamålsenlig.  

Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är 
ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 
nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med 
externa parter förbättras.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO lyfter i 
rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och samverkan 
nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 
delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden konkretiseras 
och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka insatser som skall 
prioriteras.  

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i sin 
rapport behov av tydlighet i vissa begrepp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
instämmer i att det finns ett behov att inom förvaltningen och Staden gemensamt 
definiera begreppen: 

- förebyggande arbete,  

- barn som far illa,  

- barn som riskerar att fara illa. 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för att ta 
fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan kring 
drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand där skola, 
socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen samarbetade kring 
drogsituationen.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta med 
Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta förvaltningsgemensamma 
projekt identifiera den samverkan som är nödvändig för att säkra nämndens 
grunduppdrag och dess praktiska nytta för kärnverksamheten.                

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 
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Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 

samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 

unga” och översänder svaret till Stadsrevisionen.       

        

Ärendet i sin helhet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning 

av samverkan med externa parter kring barn och unga.  

 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd 

och lokala styrdokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och 

unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.  

 

Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är 

ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 

nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 

med externa parter förbättras.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO 

lyfter i rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och 

samverkan nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

 

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 

delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden 

konkretiseras och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka 

insatser som skall prioriteras.  

 

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i 

sin rapport behov av tydlighet i vissa begrepp, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns ett behov att inom 

förvaltningen och staden gemensamt definiera begreppen: 

- förebyggande arbete  

- barn som far illa  
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- barn som riskerar att fara illa  

 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 

att ta fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan 

kring drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand 

där skola, socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

samarbetade kring drogsituationen.  

 

Komplexa problem kräver komplexa lösningar och samverkan både 

nämndövergripande och med externa parter behöver fungera. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns organisatoriska mellanrum 

som försvårar och ser behov av att ansvarsfördelning tydliggörs och att 

processbeskrivningar tas fram inom flera områden där vi ser behov av 

samverkan:  

 Drogrelaterade ärenden 

 Omfattande social problematik 

 Övergångar mellan skolformer 

 Hemmasittare och psykisk ohälsa 

Inom dessa områden, för att underlätta samverkan, ser nämnden att arbetssätt 

och ansvar behöver vara tydliga.  

En gemensam plattform i form av process för att underlätta samverkan, både 

nämndövergripande och med externa parter ,behöver arbetas fram.  Följande 

moment bör klargöras: Definition av problem, problematisering, resurssättning 

i form av personal, samverkansbehov, ekonomiska förutsättningar, förväntad 

effekt samt uppföljning och utvärdering. 

 

BDO’s förslag att avsätta en specifik budget är bra och välkommet men 

behöver följas av en tydlig ansvarsfördelning. När ramarna för en sådan budget 

arbetas fram är det viktigt att lämna utrymme för omfattande satsningar över tid 

och säkra kontinuitet och resurssättning i form av personal. Förslagsvis kan 

budget lämnas inom ramen för socialt hållbart Borås.  

 

Gemensamma definitioner och tydliga ansvar och processer tror vi gynnar all 

extern samverkan och i slutänden alla barn och unga.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta 

med Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta 

förvaltningsgemensamma projekt identifiera den samverkan som är nödvändig 

för att säkra nämndens grunduppdrag och dess praktiska nytta för 

kärnverksamheten.  
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Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionen Borås – Borås Stads samverkan med externa parter kring 

barn och unga 

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Sida 

1(4) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00031 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över revisionsrapport - Borås Stads 

samverkan med externa parter kring barn och unga 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 

fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 

minska organisatoriska mellanrum. Grundskolenämnden håller med om detta. 

Granskningen säger att de mjuka nämnderna inom Borås Stad tillsammans kan 

ta fram mål och riktlinjer på generell nivå för samverkan med externa parter. 

Grundskolenämnden är mycket tveksam till att ett sådant arbete skulle ge 

konkreta effekter. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig kontakt och samverkan med de 

fristående skolorna, bland annat inom områdena skolval, övergångar och social 

hållbarhet. 

Grundskolenämndens uppfattning är att samverkan med polisen i stort 

fungerar väl. 

Grundskolenämnden planerar åtgärder kring de kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupperna, övergångar till de fristående 

gymnasieskolorna och SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritidsgård i individärenden) för att förbättra samverkan med externa parter för 

elevernas bästa.    

Grundskolenämnden arbetar vidare med frågan utifrån ett 

samverkansperspektiv.            

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
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stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

I rapporten sägs att kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 

kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår mellan 

förvaltningarnas uppdrag och mandat. Man pekar på att det finns en risk att 

samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 

än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. Granskningen ser att det kan 

finnas en möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och 

mandat kunna minska de organisatoriska mellanrummen och därmed också 

minska behovet av samverkan. 

Grundskolenämnden anser att möjligheten att göra en översyn om fördelning 

av uppdrag för att minska organisatoriska mellanrum kan vara intressant. 

I granskningen sägs vidare att trots uttalade strategier saknas ett gemensamt 

arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring 

barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för 

att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en 

del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt 

uppdrag i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där 

nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa 

parter på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och 

revideras. 

Grundskolenämnden är mycket tveksam till att ett sådant gemensamt arbete 

mellan de mjuka nämnderna för att ta fram mål och riktlinjer för samverkan 

med externa parter på generell nivå skulle ge några konkreta effekter. Om 

gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna i relation till externa aktörer ska 

initieras, så ska syften, innehåll och metoder noga övervägas. Vidare håller 

Grundskolenämnden med om granskningens skrivning om att en del i tidiga 

samordnade insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig kontakt med de fristående 

grundskolorna inom kommunen. Det sker bland annat genom regelbundna 

möten mellan rektorerna för de fristående skolorna och tjänstemän i 

Grundskoleförvaltningen. Dagordningarna är öppna för alla deltagare för att 

lägga in punkter. I mötena deltar representanter för Stadsledningskansliet. 

Några frågor som varit aktuella under senare tid: 

• Social hållbarhet. Dialog om arbetet inom Social hållbarhet. 

Grundskolenämnden har valt att fokusera på elevers 

skolfrånvaro. De fristående skolorna kan vara intresserade av att 

delta i aktiviteter inom arbetet. 

• Planering för sommarskolkort. Grundskolenämnden 

administrerar sommarskolkorten även för eleverna i fristående 

grundskolor. 
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• Ungas inflytande. Borås Stads ungdomsstrateg medverkade. De 

fristående skolorna bjöds in till en gemensam utbildning för 

elevråd i högstadieskolor. Ungdomsstrategen informerade om 

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkät som 

genomförs av elever i åk 8. 

• Corona-pandemin. De fristående skolorna och 

Grundskoleförvaltningen informerade varandra om läget och 

vidtagna åtgärder. Dialog om fritidshem vid eventuell 

skolstängning. Dialog om hur skolavslutningar planeras. De 

fristående skolorna får ta del av Grundskoleförvaltningens 

information och planer genom centrala krisledningen i Borås 

Stad. 

Vidare finns det en samverkan mellan Grundskolenämnden och de fristående 

skolorna om elevers övergångar mellan skolor. Det finns rutiner och 

övergångsplaner. Med anledning av Stadsrevisionens granskning ska 

övergången till de fristående gymnasieskolorna ses över. 

Det finns även ett välutvecklat samarbete mellan de fristående grundskolorna 

och Grundskolenämnden om skolvalet. Dialog om processer och tidsplaner 

genomförs. I portalen där vårdnadshavarna gör det digitala skolvalet finns även 

information om att de fristående grundskolorna kan väljas.  

Inom Grundskolenämnden pågår ett arbete om organisering och finansiering av 

nämndens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever 

med extraordinära stödbehov. Idag kan även rektorer för fristående skolor 

ansöka till Kommunikationsklass, A-resursen och Sjukhusskolan, men inte till 

de två andra grupperna som finns i nämndens organisation. Detta kan komma 

att ändras i framtiden, vilket skulle ge bättre likvärdighet för elever inom 

kommunen. 

Grundskolenämndens uppfattning är att samverkan med polisen i stort 

fungerar väl. Den sker i BRÅ och lokala nätverk, men även i enskilda ärenden. 

Inom Borås Stad är CKS, centrum för kunskap och säkerhet, en viktig 

samverkanspart, som också är inkopplad i ärenden och situationer där 

samverkan med polisen sker. Nämnden håller med om att SSPF, samverkan 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgård i särskilda individärenden, skulle 

kunna användas mer frekvent. Under hösten kommer därför metoden att 

repeteras för skolledning och elevhälsoteam. 

Grundskolenämnden arbetar vidare med frågan utifrån ett 

samverkansperspektiv. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens granskning: Borås Stads samverkan med externa parter 

kring barn och unga.                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat förslag om bevarande och gallring i Kommunfullmäktiges arkiv 

fastställs. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00830 2.1.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Agneta Simring Larsson 
 

Datum 

20201109 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Agneta Simring Larsson 
Handläggare 
033 357779 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00830 2.1.3.0 

  

 

Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat förslag om bevarande av gallring i Kommunfullmäktiges arkiv 

fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt arkivregler för Borås Stad ska varje nämnd och styrelse ansvara för 

vården av sitt arkiv. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för 

arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en 

dokumenthanteringsplan. 

En dokumenthanteringsplan är en redovisning av de allmänna handlingar som 

finns på förvaltningen. Dokumenthanteringsplanen är också ett gallringsbeslut 

som reglerar hur informationen ska hanteras. 

Berörd personal på Stadsledningskansliet har i samråd med Stadsarkivet 

utarbetat ett förslag till dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Dokumenthanteringsplan 

2. Bilaga: Kommunstyrelsens beslut § 190 Gallring av handlingar av tillfällig 

eller liten betydelse  

Beslutet expedieras till 

1. Alla avdelningar på Stadsledningskansliet 

2. Stadsarkivet 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Fastställd av Kommunstyrelsen 2020-XX-XX

Dokumenthanteringsplan
Kommunfullmäktige



Inledning

1 Övergripande kommunal ledning
1.1 Ledning
1.1.1 Fullmäktige

Innehållsförteckning



 

 

Inledning 
 
Vad är en dokumenthanteringsplan? 
Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull tillgång. För att säkra informationsförsörjningen måste informationen därför förvaltas och hanteras 
på ett planerat och organiserat sätt. För att kunna skydda informationen och använda den effektivt måste man veta vilken information verksamheten hanterar och på vilket sätt 
det sker. Av arkivlagen (1990:782) och Arkivregler för Borås Stad följer att varje nämnd och styrelse måste planera och styra hanteringen av sin information.  
 
En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och var de 
registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna 
inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Det är särskilt viktigt att tänka 
på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya rutiner, övergång från pappershantering till digital hantering, nya driftsformer eller nya it-system) 
kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och förutsättningarna för gallring eller bevarande. 
 
Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna handlingar som förekommer hos nämnd eller styrelse, dels ett gallringsbeslut som reglerar hur 
informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den bidrar till att upprätthålla 
en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera nämndens eller styrelsens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska förhållandena hos nämnd och 
styrelse är det viktigt att den årligen gås igenom och revideras vid behov. 
 
Handlingar kan bevaras, gallras eller rensas 
När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt angiven leveransfrist eller särskild 
överenskommelse. Med begreppet gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar nämnd eller styrelse, efter samråd 
med Stadsarkivet, om gallring i sitt arkiv. Ett gallringsbeslut är framåtsyftande och gäller från och med det datum då gallringen fastställts i nämnden eller styrelsen. Allmänna 
handlingar som inte är medtagna i planen får alltså inte gallras. Det är viktigt att bygga upp en rutin för hur behov av förändringar i dokumenthanteringsplanen ska rapporteras 
och dokumenteras, så att de kan tas med i den årliga revideringen av dokumenthanteringsplanen. 
 
Vid bedömning av vilka handlingar som ska gallras ska hänsyn tas till i vilken mån de tillgodoser 
• allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn 
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt 
• forskningens behov  
Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska gallras förvaras hos nämnd eller styrelse tills gallring verkställts. 
 
Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte behövs för att förstå ärendet. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande, och senast 
vid arkivläggning, rensas vilket ska göras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, normalt handläggaren. 
 
Arkivbeständighet och arkivförvaring 
För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet över tid.  
För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat särskilda råd eller anvisningar för 
informationshanteringen är det lämpligt att följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för arkivvården, i form av registrering, lagring, 
migrering, konvertering, gallring och rensning, är varje nämnd och styrelses ansvar tills handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten. 
 
Nämnden och styrelsen ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Vid ny- 



 

 

och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd och styrelse samråda med arkivmyndigheten. 

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner 
Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den informationsklassificeringsstruktur som finns i processhanteringsverktyget Canea One. I dokumenthanteringsplanen ska 
nämndens eller styrelsens information knytas till dess verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna uppstår.  
 
Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges punktnotationen utifrån processtrukturen i Canea One.  
 
Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, Underprocess/Aktivitet Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens handlingar 
förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara 1. Styrande, 2. Stödjande eller 3. Kärnverksamhet. Styrande 
verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger hur verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den styrande, inåtriktad och innefattar allt som 
behövs för att kärnverksamheten ska fungera. Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver 
det verksamheten arbetar med, vilket i stora drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen har. Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de 
av de underliggande processerna, som är närbesläktade. Den utgör ett mellanled mellan verksamhetsområdet och processerna. Process är den tjänst verksamheten utför i form 
av ett återkommande arbetsflöde. Det är den fjärde nivån i strukturen och det är på den nivån information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en 
process indelas ytterligare, i underprocess/aktivitet.  
Exempel:  

Nivå 1 Verksamhetstyp 3. Kärnverksamhet 

Nivå 2 Verksamhetsområde 3.3. Infrastruktur 

Nivå 3 Processgrupp 3.3.6. Gator, vägar och parkering 

Nivå 4 Process 3.3.6.1. Hantera gator, vägar, torg och broar  

Handlingstyp Här anges de allmänna handlingar som skapas till följd av den verksamhet som bedrivs, t.ex. protokoll eller bygglovsansökan, utifrån var i strukturen de 
förekommer. Handlingsbegreppet omfattar inte bara pappershandlingar. Handlingarna uppräknas i den ordning de förekommer inom processen. Information redovisas inte på 
högre nivå än den fjärde nivån. 

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något av nedanstående hanteringssätt. Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, huvudsakligen 
de som saknar tydliga sorteringsbegrepp och därför klassificeras utifrån ett ämnesområde - en registreringsplan eller diarieplan. När registrering sker i nämndens eller 
styrelsens huvuddiarium anges det med ett D. Om det inom nämnden eller styrelsen förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket diarium handlingen registreras, 
t.ex. SPKC:s diarium eller Skolans diarium etc.  
När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat it-system än ovan anges it-systemets namn, t.ex. ByggR, Heroma eller VIVA.  
Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, t.ex. i kronologisk ordning, 
efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, vilket förutsätter att det klart framgår 
om handlingen inkommit eller upprättats och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock inte användas för handlingar som omfattas av sekretess 
eftersom förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter ska registreras om det inte finns ett undantag från 
registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S. 

Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning. 



 

 

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, t.ex. Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge handlingen en fysisk placering kan 
man istället ange vid vilken funktion som handlingen går att återfinna, t.ex. ”Flyktingsamordnare” eller ”Enhetschef för X”. Här kan även anges om handlingen ingår i någon 
särskild akt, t.ex. personalakt, klientakt eller liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett it-system anges it-systemets namn, t.ex. Ciceron. Förekommer handlingen 
digitalt på annan plats än i it-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, t.ex. J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För handlingar som förekommer på två platser 
anges båda, t.ex. Ciceron/Närarkiv. Platsen ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av vilken personal som är närvarande. Handlingar som ska 
bevaras bör förvaras åtskilda från de som ska gallras. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som ska gallras vid olika 
tidpunkter bör förvaras åtskilda från varandra. 
Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att de ”hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”, t.ex. genom systematisk förvaring. För att allmänna handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt är 
det viktigt att ha en genomtänkt ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning underlättas uppfyllandet av detta lagkrav. Sorteringsordning 
kan vara exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter fastighetsbeteckning, i personnummerordning etc. Tänk på att såväl förvaring som ordning bör vara 
praktisk ur hanteringssynpunkt, t.ex. vid utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid slutarkivering och vid gallring. 

Medium Här anges på vilket medium handlingen är fäst då den förekommer i verksamheten, t.ex. papper1 eller digitalt. I de fall handlingstypen kan förekomma på flera 
medium anges båda, t.ex. papper/digitalt.  

Bevaras/Gallringsfrist Här görs en informationsvärdering för att avgöra om handlingstypen ska bevaras eller gallras. För handlingar som ska gallras anges en gallringsfrist, 
vilken anger antalet hela kalenderår, plus innevarande, som måste förflyta innan gallring kan ske. En handlingstyp som inkommit/upprättats 2007 och som har en beslutad 
gallringsfrist på 2 år, får gallras först 2010. När det står gallring ”vid inaktualitet” finns däremot ingen bestämd gallringsfrist utan handlingen kan gallras när den bedöms 
sakna framtida värde för förvaltningen, vanligtvis efter kort tid. 

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium handlingen är fäst 
på då den förekommer i verksamheten.  

Lev.frist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det år då handlingen upprättades. 
Avgörande för bedömningen är handlingarnas återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas med Stadsarkivet. Fristerna begränsas vanligtvis 
till 2, 5 eller 10 år. Samordna leveranser från nämnden eller styrelsen, istället för många små leveranser. 

Anmärkning Här görs förtydliganden eller upplysningar som är relevant för hanteringen, såsom relation till annan handling, hänvisning till gällande lagstiftning, sekretess 
eller liknande. 

Systembeskrivning 
Under denna rubrik ges en kort beskrivning av de it-system som används av nämnden eller styrelsen och som hanterar allmänna handlingar. 

                                                 
1 Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Andra papperskvaliteter är t.ex, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt 
bevarande, men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För handlingar som ska bevaras ska alltid någon av dessa papperskvaliteter användas. 



Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Regist
rering

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-
frist

Anmärkningar

Inledande anmärkning: Gallring av pappershandlingar görs efter 
skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron, enligt 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 307. Beslutet innebär att 
inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i  Ciceron, 
skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas 
ska förvaltningen ha säkerställt att skanning gjorts till ett filformat 
som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar, 
att kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att 
fastställa autenciteten, samt att gallringen inte möter hinder i 
lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 
2018-01-01.

Handlingar av tillfällig eller liten betydelse
Se 
anmärkning

Inledande anmärkning: Kommunstyrelsens beslutade om 
gallring vid inaktualitet 2020-05-11, § 190, se bilaga "Gallring av 
handlingar av tillfällig eller liten betydelse". Beslutet ersätter 
tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse.
Inledande anmärkning: Kommunfullmäktiges handlingar 
diarieförs i Kommunstyrelsens diarium.

1 Övergripande kommunal ledning
1.1 Ledning
1.1.1 Fullmäktige

1.1.1.0
Leda - Styra - Organisera 
(Fullmäktige)

1.1.1.1 Hantera fullmäktigeprocess Kallelse D N Ciceron Digital
Gallras efter 
2 år 0

Sammansatta handlingar till Kommunfullmäktige S N
J:\Trycksak 
Kommunfullmaktige Digital

Gallras efter 
5 år 0

Protokoll S N Se anmärkning Papper Bevaras SvA 100 ISO11108 5 Förvaras i pärm i närarkivet på plan 3,5.

Anslagsbevis Kommunfullmäktige S N Site Vision Digital
Gallras efter 
1 år Logg i SiteVision 0

Anslagsbevisen sparas digitalt i SiteVisons inbyggda loggfunktion 
i 1 år. Uppgiften framgår i protokollet.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevaras 5
Arbetsordning D N Ciceron Digital Bevaras 5

Borås Stads författningssamling och reglementen S N

J:\Stadskansliet 
Administration\Admi
nistration\Författnin
gssamling Digital

Vid 
inaktualitet 5

Informationen uppdateras när ny författning fastställts. Aktuellt 
dokument som kontinuerligt uppdateras. Uppgifterna finns i 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsnes beslut.

Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevaras 5

Voteringslistor S N Se anmärkning Digital
Gallras vid 
inaktualitet 0

Voterinslistorna gallras när de är inaktuella efter protokollet är 
justerat.

Protokoll från Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
Medborgardialog S/D N Se anmärkning

Papper/ 
digital Bevaras 5 Förvaras i pärm i närarkivet på plan 3,5. Diarieförs även i Ciceron.

Motion D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige. Förteckning 
över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen D N Ciceron Digital Bevaras 5
Remisser D N Ciceron Digital Bevaras 5
Remisyttrande D N Ciceron Digital Bevaras 5
Remissammanställning D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen med förslag till 
beslut D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, beslut D N Ciceron Digital Bevaras 5



Expediering av beslut/uppdrag/protokoll till berörda D N Ciceron Digital Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

Interpellation D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag anmälan till Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevaras 5
Svar på interpellation D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, beslut D N Ciceron Digital Bevaras 5

Fråga D N Ciceron Digital Bevaras 5
Svar på  fråga  Frågor besvaras muntligt i Kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag. Anmälan och svar på  fråga D N Ciceron Digital Bevaras 5

Frågor från allmänheten till "Allmänhetens 
frågestund" D N Ciceron Digital Bevaras 5
Svar på fråga från allmänheten Frågor från allmänheten besvaras muntligt i Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag. Svar på frågor till "Allmänhetens 
frågestund" D N Ciceron Digital Bevaras 5

E-petitioner

D 
Demo
kratipo
rtal N Databas Digital Bevaras

Representationskommitténs protokoll S N Papper Papper Bevaras SvA 100 ISO11108 5 Förvaras i närarkiv på plan 3,5.
Ansökningar om representation D N Ciceron Digital Bevaras 5
Inbjudan till  nordiskt vänortsmöte D N Ciceron Digital Bevaras 5
Korrenspondens kring  nordiskt vänortsmöte D N Ciceron Digital Bevaras 5
Expedierat inbjudan till uppvaktning av nya svenska 
mästare D N Ciceron Digital Bevaras 5
Expedierat inbjudan till nya svenska medborgare D N Ciceron Digital Bevaras 5
Ansökan om flaggning D N Ciceron Digital Bevaras 5
Anhållan om upplåtelse av representationsvåningen vid 
Flamenska gården D N Ciceron Digital Bevaras 5
Förteckning över mottagna och utlämnade 
representationsgåvor D N Ciceron Digital Bevaras 5

Expedierat Inbjudan till 25 års uppvaktning vid Flamenska 
gården D N Ciceron Digital Bevaras 5
Protokollsutdrag från Represenationskommitén, beslut D N Ciceron Digital Bevaras 5
Expediering av beslut/protokoll till berörda D N Ciceron Digital Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Anhållan om upplåtelse av Stadshushallen D N Ciceron Digital Bevaras 5
Delegationsbeslut: Upplåtelse av Stadshushallen D N Ciceron Digital Bevaras 5
Expediering av delegationsbeslut: Upplåtelse av Stadshus D N Ciceron Digital Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

1.1.1.2 Hantera valberedning Valberedning protokoll samt handlingar S N Se anmärkning Papper Bevaras SvA 100 ISO11108 5 Förvaras i närarkiv på plan 3,5.
Förslag från Valberedningen D N Ciceron Digital Bevaras 5

1.1.1.3 Hantera förtroendevalda Förtroendemannaregister S N Troman Digitalt Bevaras

XML 
Teckenseparerade 
textfiler 4

Utläsning av databasen sker efter varje mandatperiod och 
bevaras i e-arkivet.

Bilder på förtroendevalda S N Bilddatabas Digital
Vid 
inaktualitet .jpeg 0

Medgivande blankett för publicering av personuppgifter S N Se anmärkning Papper
Vid 
inaktualitet 0 Förvaras i pärm under mandatperioden.

Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5
Expedierat hemställan att Länsstyrelsen företar ny 
sammanräkning för utseende av ny ledamot eller 
ersättare D N Ciceron Digtial Bevars 5
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande i 
Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5
Expedierat protokollsutdrag från Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Anmälan av beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot eller 
ersättare (Kommunfullmäktige) D N Ciceron Digital Bevars 5



Kommunfullmäktiges beslut. Anmälan av Länsstyrelsens 
beslut D N Ciceron Digital Bevars 5
Avsägelse av politiskt uppdrag i nämnder, bolag och 
stiftelser D N Ciceron Digital Bevars 5
Inlämnade uppgifter om ny politiker (ej 
Kommunfullmäktige) D N Ciceron Digital Bevaras 5
Sammanställt underlag för avsägelse och fyllnadsval till 
nämnder, bolag och stiftlser till Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande i 
Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5
Expedierat protokollsutdrag från Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Hemställan från Borås Tingsrätt om att utse nämndeman D N Ciceron Digital Bevars 5
Kommunfullmäktiges beslut om ny nämndeman D N Ciceron Digital Bevars 5
Expedierat protokollsutdrag från Kommunfullmäktige D N Ciceron Digital Bevars 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Signerad originalhandling av sammanställning för 
förtroendeuppdrag D N Ciceron Digital Bevars 5
Meddelat beslut från länstyrelsen om ny ledamot eller 
ersättare (Kommunfullmäktige) D N Ciceron Digital Bevars 5
Arvodesdelegationens protokoll samt handlingar S N Se anmärkning Papper Bevaras SvA 100 ISO11108 5 Förvaras i närarkiv på plan 3,5.
Arvodesbestämelser D N Ciceron Digital Bevars 5

Korrespondens med gruppledare om ny ledamot/ersättare D N Ciceron Digital Bevars 5

1.1.1.4 Hantera stöd till politiska partier Ansökan om partistöd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om partistöd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ansökan utbildningsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut utbildningsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.1.25 Hantera övriga frågor (Fullmäktige) Webb-tv Kommunfullmäktige S N
K:\SKA\Sekretariat\
KF webb Digital Bevaras MPEG-4/H.264 (MP4) 1 Inläsning sker i Borås Stads e-arkiv i januari varje år
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§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 
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Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat förslag om bevarande och gallring i Kommunstyrelsens arkiv 

fastställs. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 
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2020-11-22 Annette Carlson  
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2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00829 2.1.3.0 

  

 

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat förslag om bevarande och gallring i Kommunstyrelsens arkiv 

fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt arkivregler för Borås Stad ska varje nämnd och styrelse ansvara för 

vården av sitt arkiv. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för 

arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en 

dokumenthanteringsplan. 

En dokumenthanteringsplan är en redovisning av de allmänna handlingar som 

finns på förvaltningen. Dokumenthanteringsplanen är också ett gallringsbeslut 

som reglerar hur informationen ska hanteras. 

Berörd personal på Stadsledningskansliet har i samråd med Stadsarkivet 

utarbetat ett förslag till dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen.             

Beslutsunderlag 

1. Dokumenthanteringsplan 

2. Bilaga: Kommunstyrelsens beslut § 190 Gallring av handlingar av tillfällig 

eller liten betydelse  

Beslutet expedieras till 

1. Alla avdelningar på Stadsledningskansliet 

2. Stadsarkivet 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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2.1.4 Arkivering
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3.8 Särskilda samhällsinsatser
3.8.2 Borgerliga ceremonier



Inledning 

Vad är en dokumenthanteringsplan? 
Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull tillgång. För att säkra informationsförsörjningen måste informationen därför förvaltas och hanteras 
på ett planerat och organiserat sätt. För att kunna skydda informationen och använda den effektivt måste man veta vilken information verksamheten hanterar och på vilket sätt 
det sker. Av arkivlagen (1990:782) och Arkivregler för Borås Stad följer att varje nämnd och styrelse måste planera och styra hanteringen av sin information.  

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och var de 
registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna 
inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Det är särskilt viktigt att tänka 
på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya rutiner, övergång från pappershantering till digital hantering, nya driftsformer eller nya it-system) 
kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och förutsättningarna för gallring eller bevarande. 

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna handlingar som förekommer hos nämnd eller styrelse, dels ett gallringsbeslut som reglerar hur 
informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den bidrar till att upprätthålla 
en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera nämndens eller styrelsens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska förhållandena hos nämnd och 
styrelse är det viktigt att den årligen gås igenom och revideras vid behov. 

Handlingar kan bevaras, gallras eller rensas 
När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt angiven leveransfrist eller särskild 
överenskommelse. Med begreppet gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar nämnd eller styrelse, efter samråd 
med Stadsarkivet, om gallring i sitt arkiv. Ett gallringsbeslut är framåtsyftande och gäller från och med det datum då gallringen fastställts i nämnden eller styrelsen. Allmänna 
handlingar som inte är medtagna i planen får alltså inte gallras. Det är viktigt att bygga upp en rutin för hur behov av förändringar i dokumenthanteringsplanen ska rapporteras 
och dokumenteras, så att de kan tas med i den årliga revideringen av dokumenthanteringsplanen. 

Vid bedömning av vilka handlingar som ska gallras ska hänsyn tas till i vilken mån de tillgodoser 
• allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt
• forskningens behov
Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska gallras förvaras hos nämnd eller styrelse tills gallring verkställts.

Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte behövs för att förstå ärendet. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande, och senast 
vid arkivläggning, rensas vilket ska göras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, normalt handläggaren. 

Arkivbeständighet och arkivförvaring 
För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet över tid. 
För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat särskilda råd eller anvisningar för 
informationshanteringen är det lämpligt att följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för arkivvården, i form av registrering, lagring, 
migrering, konvertering, gallring och rensning, är varje nämnd och styrelses ansvar tills handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten. 

Nämnden och styrelsen ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Vid ny- 



och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd och styrelse samråda med arkivmyndigheten. 

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner 
Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den informationsklassificeringsstruktur som finns i processhanteringsverktyget Canea One. I dokumenthanteringsplanen ska 
nämndens eller styrelsens information knytas till dess verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna uppstår.  

Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges punktnotationen utifrån processtrukturen i Canea One. 

Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, Underprocess/Aktivitet Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens handlingar 
förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara 1. Styrande, 2. Stödjande eller 3. Kärnverksamhet. Styrande 
verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger hur verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den styrande, inåtriktad och innefattar allt som 
behövs för att kärnverksamheten ska fungera. Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver 
det verksamheten arbetar med, vilket i stora drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen har. Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de 
av de underliggande processerna, som är närbesläktade. Den utgör ett mellanled mellan verksamhetsområdet och processerna. Process är den tjänst verksamheten utför i form 
av ett återkommande arbetsflöde. Det är den fjärde nivån i strukturen och det är på den nivån information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en 
process indelas ytterligare, i underprocess/aktivitet.  
Exempel:  

Nivå 1 Verksamhetstyp 3. Kärnverksamhet

Nivå 2 Verksamhetsområde 3.3. Infrastruktur 

Nivå 3 Processgrupp 3.3.6. Gator, vägar och parkering 

Nivå 4 Process 3.3.6.1. Hantera gator, vägar, torg och broar  

Handlingstyp Här anges de allmänna handlingar som skapas till följd av den verksamhet som bedrivs, t.ex. protokoll eller bygglovsansökan, utifrån var i strukturen de 
förekommer. Handlingsbegreppet omfattar inte bara pappershandlingar. Handlingarna uppräknas i den ordning de förekommer inom processen. Information redovisas inte på 
högre nivå än den fjärde nivån. 

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något av nedanstående hanteringssätt. Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, huvudsakligen 
de som saknar tydliga sorteringsbegrepp och därför klassificeras utifrån ett ämnesområde - en registreringsplan eller diarieplan. När registrering sker i nämndens eller 
styrelsens huvuddiarium anges det med ett D. Om det inom nämnden eller styrelsen förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket diarium handlingen registreras, 
t.ex. SPKC:s diarium eller Skolans diarium etc.
När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat it-system än ovan anges it-systemets namn, t.ex. ByggR, Heroma eller VIVA.
Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, t.ex. i kronologisk ordning,
efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, vilket förutsätter att det klart framgår
om handlingen inkommit eller upprättats och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock inte användas för handlingar som omfattas av sekretess
eftersom förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter ska registreras om det inte finns ett undantag från
registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S.

Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning. 



 

 

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, t.ex. Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge handlingen en fysisk placering kan 
man istället ange vid vilken funktion som handlingen går att återfinna, t.ex. ”Flyktingsamordnare” eller ”Enhetschef för X”. Här kan även anges om handlingen ingår i någon 
särskild akt, t.ex. personalakt, klientakt eller liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett it-system anges it-systemets namn, t.ex. Ciceron. Förekommer handlingen 
digitalt på annan plats än i it-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, t.ex. J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För handlingar som förekommer på två platser 
anges båda, t.ex. Ciceron/Närarkiv. Platsen ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av vilken personal som är närvarande. Handlingar som ska 
bevaras bör förvaras åtskilda från de som ska gallras. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som ska gallras vid olika 
tidpunkter bör förvaras åtskilda från varandra. 
Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att de ”hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”, t.ex. genom systematisk förvaring. För att allmänna handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt är 
det viktigt att ha en genomtänkt ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning underlättas uppfyllandet av detta lagkrav. Sorteringsordning 
kan vara exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter fastighetsbeteckning, i personnummerordning etc. Tänk på att såväl förvaring som ordning bör vara 
praktisk ur hanteringssynpunkt, t.ex. vid utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid slutarkivering och vid gallring. 

Medium Här anges på vilket medium handlingen är fäst då den förekommer i verksamheten, t.ex. papper1 eller digitalt. I de fall handlingstypen kan förekomma på flera 
medium anges båda, t.ex. papper/digitalt.  

Bevaras/Gallringsfrist Här görs en informationsvärdering för att avgöra om handlingstypen ska bevaras eller gallras. För handlingar som ska gallras anges en gallringsfrist, 
vilken anger antalet hela kalenderår, plus innevarande, som måste förflyta innan gallring kan ske. En handlingstyp som inkommit/upprättats 2007 och som har en beslutad 
gallringsfrist på 2 år, får gallras först 2010. När det står gallring ”vid inaktualitet” finns däremot ingen bestämd gallringsfrist utan handlingen kan gallras när den bedöms 
sakna framtida värde för förvaltningen, vanligtvis efter kort tid. 

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium handlingen är fäst 
på då den förekommer i verksamheten.  

Lev.frist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det år då handlingen upprättades. 
Avgörande för bedömningen är handlingarnas återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas med Stadsarkivet. Fristerna begränsas vanligtvis 
till 2, 5 eller 10 år. Samordna leveranser från nämnden eller styrelsen, istället för många små leveranser. 

Anmärkning Här görs förtydliganden eller upplysningar som är relevant för hanteringen, såsom relation till annan handling, hänvisning till gällande lagstiftning, sekretess 
eller liknande. 

Systembeskrivning 
Under denna rubrik ges en kort beskrivning av de it-system som används av nämnden eller styrelsen och som hanterar allmänna handlingar. 

                                                 
1 Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Andra papperskvaliteter är t.ex, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt 
bevarande, men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För handlingar som ska bevaras ska alltid någon av dessa papperskvaliteter användas. 



Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Registreri
ng

Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmedium/
-format

Lev.-
frist

Anmärkningar

Inledande anmärkning: Gallring av pappershandlingar görs 
efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron, enligt 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 307. Beslutet innebär 
att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i  
Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan 
verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att skanning gjorts till 
ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar, att kontroll har gjorts för att garantera att gallringen 
inte medför förlust av betydelsebärande information eller 
möjligheten att fastställa autenciteten, samt att gallringen inte 
möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 
2018-01-01.
Inledande anmärkning: Handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse gallras enligt Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 
190, se bilaga. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar av uppenbart 
ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas 
ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

1 Övergripande kommunal ledning
1.1 Ledning
1.1.1 Fullmäktige
1.1.1.0 Leda - Styra - Organisera (Fullmäktige) Se även Dokumenthanteringsplan Kommunfullmäktige.
1.1.1.1 Hantera fullmäktigeprocess Motion D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Protokollsutdrag anmälan till Kommunfullmäktige D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remiss/utredning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Yttrande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remissammaställning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Svar på motion D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Protokollsutdrag från  Kommunstyrelsen förslag till beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut/protokoll  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.1.2 Hantera valberedning Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslutsunderlag till Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Expedierat beslut från Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

1.1.1.3 Hantera förtroendevalda Förtroendemannaregister S N Troman Digitalt Bevaras XML Teckenseparerade textfil 4
Utläsning av databasen sker efter varje mandatperiod och 
bevaras i e-arkivet.

Bilder på förtroendevalda S N

J:\Stadskansliets 
administration\adm
inistration\förtroen
devalda Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet .jpeg -

Medgivande blankett för publicering av personuppgifter S N

J:\Stadskansliets 
administration\adm
inistration\förtroen
devalda Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet Word -

1.1.2 Kommunstyrelse

1.1.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kommunstyrelse)

Sammansatta handlingar till Kommunstyrelsen S N

 J:\Stadskansliet 
Administration\Äre
ndehantering\Kom
munstyrelsen

Digitalt Gallras efter 5 
år 0

1.1.2.1 Hantera kommunstyrelseprocess Kallelse S N Ciceron mötessida Digitalt Gallras efter 2 
år 0

Tilläggslista S N

J:\Stadskansliet 
Administration\Äre
ndehantering\Kom
munstyrelsen\Tillä
ggslista

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 0

Protokoll D J/N Ciceron Digitalt Bevaras PDF-A 5

Anslagsbevis S N Site Vision Digitalt Gallras efter 1 
år Logg i SiteVision 0 Anslagsbevisen sparas Digitalt i SiteVisons inbyggda 

loggfunktion i ett år. Uppgiften framgår i protokollet.



Sammanträdesplan för Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Voteringslista S N Se anmärkning Papper Gallras vid 
inaktualitet 0 Voteringslistorna kan gallras när de är inaktuella efter protokollet 

är justerat. 
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslutsförslag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslutsunderlag till Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Skrivelse och bilagor tillhörande ärende, inför beslut.
Initiativärenden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Svar på initiativärende D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Inkommen remiss D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Svar på remiss D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av yttrande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.2.25 Hantera övriga frågor (Kommunstyrelse) Webbsändningar från Kommunstyrelsens sammanträden S N
K:\SKA\Sekretariat
\KS webb Digitalt Bevaras MPEG-4/H.264 (MP4) 1 Inläsning sker i Borås Stads e-arkiv i Jnuari varje år

Arvodeslista S N

K:\SKA\Administra
tiva 
enheten\Rutiner\R
utin för 
Ärendehantering

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Ej ifyllda lista finns Digitalt på K:\. Ifyllda lista i pappersformat 
skickas till Löneservice.

Placeringslista S N Kommunsekretera
rens kontor Papper Gallras vid 

inaktualitet 0

1.1.4 Verksamhetsledning

1.1.4.0 Leda - Styra - Organisera (Verksamhetsledning) Protokoll från ledningsgrupper S N Intranätet Digitalt Se anmärkning

Kan gallras efter 5 år under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information eller beslut av betydande värde för 
verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. 

Rapporter/statistik från verksamheten S N
Respektive 
avdelning Digitalt Bevaras 5

Rapporter från projektgrupper, arbetsgrupper eller 
liknande S N

Respektive 
avdelning Digitalt Se anmärkning

Kan gallras efter 5 år under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information eller beslut av betydande värde för 
verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. 

1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet Verksamhetsplaner S N Stratsys Digitalt Bevaras 5
Verksamhetsberättelser D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Ingår i årsredovisning

Aktivitetsbaserad verksamhetsplan för Näringslivsenheten S N

Webb, 
K:\SKA\Näringsliv\
Verksamhetsplan, 
utskrift på kontor

Papper, 
Digitalt Bevaras Papper 5

1.1.4.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Utredning av LOV-ansökningar S N Outlook Digitalt Bevaras 5
Ansökningar om tillstånd att bedriva hemtjänst i Borås 
Stad enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
PM om tillstånd att bedriva hemtjänst i Borås Stad enligt 
LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Avtal om tillstånd att bedriva hemtjänst i Borås Stad enligt 
LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Korrespondens gällande avtal om tillstånd att bedriva 
hemtjänst i Borås Stad enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ansökan om att bedriva daglig verksamhet i Borås Stad 
enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
PM om tillstånd att bedriva daglig verksamhet i Borås Stad 
enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Avtal om tillstånd att bedriva daglig verksamhet i Borås 
Stad enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Korrespondens gällande avtal om tillstånd att bedriva 
daglig verksamhet i Borås Stad enligt LOV D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Avtalsuppföljningar - brev D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Redovisning av godkända LOV-företag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut i Kommunstyrelsen rörande LOV-företag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.4.5 Tillhandahålla juridisk expertis Inkomna ärenden/utredningar D: Juridik N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Utredningarna finns i original hos nämnden/bolaget för vilken 
utredningen gjorts. Utredningarna sparas som en 
kunskapsdatabas.

Utgående svar D: Juridik N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.4.6 Tillhandahålla juridisk utbildning och information Utbildningsmaterial D: Juridik J Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

1.1.4.25 Hantera övriga frågor (Verksamhetsledning) Inkommen enkät S N Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Förvaras hos handläggare

Svar på enkät S N Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Förvaras hos handläggare



Enkät av betydande karaktär D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Större enkät som är av politisk känsliga eller betydande karaktär 
diarieföres under enkätens verksamhetsområde

Svar på enkät av betydande karaktär D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut, anmälan av enkät D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.5 Myndighetsredovisning
1.1.5.3 Hantera övrig myndighetsredovisning Likviditetsrapporter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Finansrapporter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Delegationsbeslut om likviditest- och finansrapporter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.1.6 Omvärld

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Mötesanteckningar från nätverksträffar S N
Hos respektive 
avdelning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Samrådsremisser från externa aktörer D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Yttrande över samrådsremisser från externa aktörer D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunikations- och opinionsbildning i samarbete med 
externa aktörer D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.6.3 Träffa överenskommelser Överenskommelser med andra myndigheter D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/ 
papper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Överenskommelser med konsulter D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/ 
papper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

1.1.6.4 Deltaga i gemensamma projekt Utredningar och projektdokumentation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kallelser till gemensamma projekt S N
Hos respektive 
avdelning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Minnesanteckningar från gemensamma projekt S N
Hos respektive 
avdelning Digitalt Se anmärkning

Kan gallras efter 5 år under förutsättning att handlingarna inte 
innehåller information eller beslut av betydande värde för 
verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. 

1.1.6.6 Bedriva vänortsarbete Inbjudan till internationellt vänortsarbete D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Korrespondens kring internationellt vänortsarbete D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.6.25 Hantera övriga frågor (Omvärld) Ansökningar om representation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delegationsbeslut om representation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

1.2 Styrning
1.2.1 Hantering av styrdokument från regering och riksdag
1.2.1.1 Hantera styrdokument från regering och riksdag Styrdokument från regering och riksdag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.2.2 Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning

1.2.2.0
Leda - Styra - Organisera (Hantering av styrdokument från fullmäktige 
och kommunledning) Styrdokument D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Strategi D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Program D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Plan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Riktlinje D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Policy D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Regler D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Rutiner D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remisser D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remissyttrande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remissammanställning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Revidering av  riktlinjer för stydokument D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.2.1 Hantera policys och mål Uppföljning av policys och mål D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Revidering av policys och mål D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.2.2 Hantera reglementen och arbetsordningar Reglemente D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Arbetsordning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.2.3 Hantera koncernstyrning Ägardirektiv D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll
1.2.3.2 Bedriva internkontroll Intern kontrollplan Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Intern kontrollplan från nämnder och bolag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Sammanställning av intern kontroll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Regler och anvisningar för intern kontroll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Bedömningsmatris S N

J:/Ek och KU 
samverkan/Intern 
kontroll Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Kommuntsyrelsens beslut (intern kontroll) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut (intern kontroll) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

1.2.3.3 Hantera revision Revisionsberättelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Granskningsrapport/revisionsrapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5



Svar på revisionsrapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.2.4 Mål- och resursplanering
1.2.4.0 Leda - Styra - Organisera (Mål- och resursplanering)
1.2.4.1    
            Hantera 1-årig mål- och resursplan

Budget
Inlämningstider till Kommunstyrelsen för budget, 
budgetuppföljning och årsredovisning D N Ciceron Digitalt

Gallras efter 2 
år 5

Förslag till budget D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Budget D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Budgetuppdrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ekonomiska ramar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av ekonomiska ramar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Inkomna budgetförslag från samtliga nämnder D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Alternativa budgetar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Förhandlingsprotokoll/MBL från de fackliga organisationernaD N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Bilaga taxor och avgifter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Uppdrag utanför budget givna av Kommunfullmäktige D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av Borås Stads budget/beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Expediering av budgetuppdrag   nämnder D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Expediering av uppdrag utanför budget givna av 
Kommunfullmäktige D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Kommunstyrelsens budget D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut om Kommunstyrelsens budget D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

Årsredovisning
Årsredovisning från alla nämnder D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Skattesats D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av fastställd skattesats D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Expediering av Borås Stads årsredovisning, bilagor och 
beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Budgetuppföljningar från samtliga nämnder och bolag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Budget från samtliga kommunala bolag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ansökningar om kreditlimit D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Bolagens budgetfiler S N

K:\SKA\Ekonomist
yrning\Ekonomi\E-
AVD\Martin Digitalt Bevaras 5

Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Årsredovisning och revisionsberättelse från samtliga bolag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.4.2 Hantera flerårig mål- och resursplan Fleråriga projekt, handlingar rörande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål- och resursplanering) Planerings- och uppföljningssamtal, dagordningar S N

J:/Ek och KU 
samverkan/Presidi
emöten och 
PLUPP Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Planerings- och uppföljningssamtal, tidsplaner S N

J:/Ek och KU 
samverkan/Presidi
emöten och 
PLUPP Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Planerings- och uppföljningssamtal, anteckningar S N

J:/Ek och KU 
samverkan/Presidi
emöten och 
PLUPP Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

1.3 Organisering
1.3.1 Organisering
1.3.1.0 Leda - Styra - Organisera (Organisering)
1.3.1.1 Organisera nämnder och kommunala bolag Beslut rörande nya nämnder D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Nämndernas reglementen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Bolagens styrelseprotokoll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.3.1.2 Organisera verksamhet Organisationsschema D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.3.1.4 Organisera linje Delegationsordning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.3.2 Samordnad beställning av verksamhetsstöd

1.3.2.0
Leda - Styra - Organisera (Samordnad beställning av 
verksamhetsstöd)



1.3.2.25 Hantera övriga frågor (Samordnad beställning av verksamhetsstöd) Användarvillkor för SCBs Mikrodataåtkomst D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet 5

Kommunens kontaktperson mot SCB har undertecknat ansvaret. 
Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar

1.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Hantering av allmänna handlingar) Taxa för kopior av allmänna handlingar D N Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar Begäran om allmän handling S N
Hos handläggare 
eller registrator

Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Svar på begäran om allmän handling S N
Hos handläggare 
eller registrator

Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Avslag på begäran om allmän handling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Överklagande av beslut om avslag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Register över inkomna förfrågningar till Stadsarkivet (ej 
sekretess) S N

K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt Bevaras Papper 5

Stadsarkivets inkomna förfrågningar, samt svar S N

Stadsarkivets 
närarkiv och 
Outlook
Kronologisk

Digitalt/p
apper 5 år

Stadsarkivets inkomna förfrågningar, sekretess, samt svar D J Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.4.1.2 Hantera personuppgifter Personuppgiftsbiträdessavtal D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Lista över personuppgiftsbehandlingar S N Privacy Records Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Begäran om registerutdrag S N Selfpoint Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Svar på begäran om registerutdrag S N Selfpoint Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Anmälan till Datainspektionen om personuppgiftsincident D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Bekräftelse från Datainspektionen om mottagen anmälan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Datainspektionens beslut (personuppgiftsincident) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Samtyckesblanketter vid publicering av personuppgifter S N Pärm/Selfpoint
Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Utskickslista S N

Lagras ej, skickas 
vidare till 
tryckeri/posten Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0 Saxen, nyinflyttade med fler

1.4.2 Offentlig dialog
1.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Offentlig dialog) Redovisning av inkomna synpunkter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Regleras av styrdokument (synpunktsrutin)

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Inkomna synpunkter D N Infracontrol Online Digitalt
Gallras efter 2 
år 0

Svar på synpunkter D N Infracontrol Online Digitalt
Gallras efter 2 
år 0

E-petitioner D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Redovisning av e-petitioner D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Brukar- och medborgarundersökningar , rapporter S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Kvalitet
sarbete Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Brukar- och medborgarundersökningar, resultatfiler S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Kvalitet
sarbete Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Personliga brev från allmänheten S J Pärm Papper
Gallras vid 
inaktualitet 0

Meddelande och kommentarer via sociala medier S N
Respektive socialt 
medium Digitalt Bevaras 1 år

1.4.2.2  Anordna hearings, öppet hus, etc

Inbjudan till medborgardialog

S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Medbor
garinflytande Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Mötesanteckningar från medborgardialog

S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Medbor
garinflytande Digitalt Bevaras 5

Medborgardialoger, remisser som beslutsunderlag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 T.ex. i översiktsplan

Kallelse Beredningsgruppen Medborgarinflytande S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Medbor
garinflytande\bere
dningsgrupp\Kallel
se Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Protokoll Beredningsgruppen Medborgarinflytande S/D N Se anmärkning
Digitalt/ 
papper Bevaras 5

Förvaras i pärm i närarkivet på plan 3,5. Diarieförs även i 
Ciceron.

2 Kommunalt verksamhetsstöd
2.0 Samordnat verksamhetsstöd
2.0.1 Samordnat verksamhetsstöd
2.0.1.0 Leda - Styra - Organisera (Samordnat verksamhetsstöd)



2.0.1.2 Leverera verksamhetsstöd
Befolkningsdata genom Demografens webmodul 
Intranätet S N Intranätet Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Presenteras på Intranätet, programvara uppdateras enlig avtal 
med Servicekontoret, fakta till programvaran finns hos 
statistikansvarig gentemot SCB

Data kring geografiska områden S N
Hos 
statistikansvarig Digitalt Bevaras 5

Pdf läggs ut på boras.se, skapas i Excel och Powerpoint hos 
strategisk samhällsplanerare. Papperutskrifter sparas dessutom 
i pärm hos handläggaren/kommunens statistikansvarige 
gentemot SCB

Befolkningsprognos S N
Hos 
statistikansvarig Digitalt Bevaras 5

Skapas i programvaran Demos från Sweco (innehåll supportas 
av Visma) i C:, hos kommunens statistikansvarige gentemot 
SCB, faktafiler finns hos statistikansvarig. Slutprodukt 
presenteras på boras.se. Pappersutskrifter sparas i pärm hos 
handläggaren/kommunens statistikansvarig.

Tematiska faktablad S N
Hos 
statistikansvarig Digitalt Bevaras 5

Pdf läggs ut på boras.se, skapas i Excel-fil som sparas hos 
statistikansvarig gentemot SCB. Papperutskrifter sparas 
dessutom i pärm hos handläggaren/kommunens 
statistikansvarige gentemot SCB

Statistisk information om Borås S N
Hos 
statistikansvarig Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5

Framtagande av fakta på begäran internt eller externt, finns kvar 
i Excel hos statistikansvarig gentemot SCB, i e-posten kvar i e-
posten delvis, men sparas enbart för att kunna återanvända vid 
behov för att slippa dubbelarbete

2.1 Informationsförvaltning
2.1.0 Ledning
2.1.0.1 Leda (Informationsförvaltning) Samrådshandlingar inför gallringsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.1.0.2 Styra (Informationsförvaltning) Arkivhandbok S N Intranätet Digitalt Se anm. För hantering, se  intranet.boras.se under 2.9.2.2.

Tillsynrapporter rörande informationshantering D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Arkivregler D N CIceron Digitalt Bevaras 5
Rutiner (anvisningar) rörande informationshantering D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Sammanställning över samordnande arkivredogörare S Nej
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.0.3 Organisera (Informationsförvaltning) Inkomna uppgifter om samordnande arkivredogörare S N
Stadsarkivets 
inkorg Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.1 Informationssäkerhet
2.1.1.0 Leda - Styra - Organisera (Informationssäkerhet)
2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet Klassningar av IT- och informationssystem S N Klassa från SKR Digitalt Bevaras 5
2.1.2 Registratur
2.1.2.0 Leda - Styra - Organisera (Registratur) Registreringsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Metadatafält i Ciceron D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Mallar i Ciceron S N J:\Ciceron Mallar Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.2.1 Hantera och registrera inkommande handlingar
Korrespondens (inkommande/utgående mail eller brev) av 
tillfällig eller ringa betydelse S N Outlook

Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Korrespondens (inkommande/utgående mail eller brev) av 
betydelse D N

Kommunstyrelsens 
brevbok/Outlook

Digitalt/p
apper

Gallras efter 2 
år 5 Kommunstyrelsens brevbok förvaras hos registrator.

Postlista S N
Outlook/pärm hos 
registrator Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.2.2 Hantera och registrera ärenden Diarium S N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Övrig post i diarium D N Ciceron Digitalt
Gallras efter 2 
år 0

Handlingar som registrerats i diariet utan att kopplas till ett 
ärende.

2.1.3 Dokumentation och dokumenthantering

2.1.3.0 Leda - Styra - Organisera (Dokumentation och dokumenthantering) Mall för dokumenthanteringsplaner S N

K:\SKA\Stadsarkiv
et\Informationshan
tering\Mallar Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.3.1 Utreda och besluta om bevarande och gallring Stadsarkivets utredningar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.1.3.2 Planera och hantera dokumentation Dokumenthanteringsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Arkivförteckning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Akrivbeskrivning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Stadsarkivets utredningar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Stadsarkivets korrespondens med förvaltningar S N
Outlook
Per handläggare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stadsarkivets kontakter med förvaltningar S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Avser excelfil med uppgifter om vad som överenskommits och 
som, under viss tid, har betydelse för andra att känna till.

2.1.4 Arkivering
2.1.4.0 Leda - Styra - Organisera (Arkivering)

2.1.4.1 Hantera analog arkivering Reversaler till Stadsarkivet S N Närarkiv på pl. 3,5 Papper
Gallras vid 
inaktualitet SvA 80 ISO11108 0

2.1.4.3 Överföra e-handlingar till system för bevarande Leveransbeskrivning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Bevarandeutredning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Leveransdokumentation D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Reversal för leverans till Borås Stads e-arkiv D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Objektskonfiguration D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Kan utgöra del av leveransdokumentationen.
Transformeringsskript D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.1.5 Arkivförvaltning



2.1.5.0 Leda - Styra - Organisera (Arkivförvaltning) Mall för arkivbeskrivning S N

K:\SKA\Stadsarkiv
et\Informationshan
tering\Mallar Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Mall för arkivförteckning S N

K:\SKA\Stadsarkiv
et\Informationshan
tering\Mallar Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Mall för reversal S N Intranätet Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.1.5.1 Beskriva och redovisa arkiv
2.1.5.2 Hantera arkiv Avtal om tillfällig förvaring av handlingar åt förvaltningar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.2 Systemförvaltning och arkitektur
2.2.1 Arkitektur

2.2.1.0 Leda - Styra - Organisera (Arkitektur) Generella upphandlingskrav IT S N J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Standardkrav på IT-system S N J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Lösningsförslag, upphandlingsunderlag, rekommendationer S N J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.1.1 Driva företagsarkitektur (EA) FOA, Förvaltningsobjektarkitektur S N J:\ForvaltningsmodeDigitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Teknisk plattformsbeskrivning S N J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Beskrivning av hur IT-arkitekturen hänger ihop S N J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.1.2 Driva verksamhetsarkitektur Processkarta S N Canea Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.1.25 Hantera övriga frågor (Arkitektur) Applikationsinventering S N
www.systemkartan
.se Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.2 Teknisk systemförvaltning
2.2.2.0 Leda - Styra - Organisera (Teknisk systemförvaltning)

2.2.2.1 Äga system Avtal för verksamhetssystem (Externa) D Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Avtal för verksamhetssystem (Interna) D Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Personbiträdesavtal D Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Interna avtal med Redovisningsservice & Dataservice S N
Pärm hos 
ekonomichef Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Externa avtal med leverantörer S N
Pärm hos 
ekonomichef Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Internt avtal SK. S N
Pärm hos 
ekonomichef Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Minnesant och beställningar för styrgruppen för arbetsplatst S N
Pärm hos 
ekonomichef Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.2.3 Förvalta system Supportärenden korrespondenser S N
Outlook
Per handläggare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Systemdokumentationshandlingar S N K:(perobjekt) Digitalt Bevaras 0

SiteVision, innehåll S N Närarkiv K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Dokumentation vid förvaltning av systemet.

Kallelser: Stratsys Förvaltningsadministratörsmöten S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Administratör
smöte Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Minnesanteckningar: Förvaltningsadministratörsmöten S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Administratör
smöte Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning debiteringsunderlag användare S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Användare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning förvaltningsadministratörer S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Användare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning manuella användare S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Användare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning behöriga beställare användarupplägg S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Användare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0



Stratsys: Försättssida till rapporter S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Försättssidor Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Manualer S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Manualer Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning periodiciteter S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Periodiciteter Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Förteckning genomförd och planerad utveckling S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Planering Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Rapporttidplan S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Rapporter Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Stratsys: Dokument för versionshantering S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Str
atsys/Versionshant
ering Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.3 IT-plattform och drift

2.2.3.0 Leda - Styra - Organisera (IT-plattform och drift) IT-råd: Kallelse S N J:\IT proj\BS IT-råd Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

IT-råd: Mötesanteckningar D N Ciceron Digitalt Bevaras
IT-råd: Bilagor S N J:\IT proj\BS IT-råd Digitalt Bevaras

IT-styrgrupp: Kallelse S N
J:\IT proj\BS IT-
styrgrupp Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

IT-styrgrupp: Mötesanteckningar D N Ciceron Digitalt Bevaras

IT-styrgrupp: Bilagor S N
J:\IT proj\BS IT-
styrgrupp Digitalt Bevaras

Metodstöd och övergripande dokumentation S N J:\ForvaltningsmodeDigitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Ledningsinformationssystem, handlingar rörande S N Canea Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.2.3.25 Hantera övriga frågor (IT-plattform och drift) Distributionslista, inbjudan, anmälan, presentationer, minne S N

J:\IT 
proj\InfraStrukturPr
og 2010-2020 Digitalt Se anmärkning 0 Gallras 3 år efter projektavslut

Beställningar internt och externt S N
J:\IT samordnare 
SKA Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Dokumentation av SKA:s IT-arbetsplatser och användare S N
J:\IT samordnare 
SKA Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Kallelser, mötesanteckningar, projektdokumentation S N
Under respektive 
projekt Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.3 HR/Personal Inledande anmärkning: Handlingar som skapats Digitalt 
förvaras Digitalt i Heroma tills frågan om bevarande och 
gallring har utretts. Personalakten levereras i samband med 
pensionsakten.

2.3.0 Ledning
2.3.1 Samverkan och förhandling
2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal Mötesanteckningar från arbetsplatsträffar S K:\respektive 

enhet
Digitalt Se anmärkning Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna 

inte innehåller information av betydande värde för verksamheten 
i ett långsiktigt perspektiv. 

Samverkansprotokoll, CSG S Pärm i närarkiv 
plan 3,5 och 
J:\Centrala 
samverkansgruppe
n CSG

Papper, 
Digitalt

Bevaras 2

Samverkansprotokoll, FSG S Intranätet Digitalt Bevaras 2
MBL-protokoll D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
MBL-protokoll, rättstvist D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Hemställan begäran om förhandling D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om skyddsombud D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kollektivavtal D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Samverkansavtal D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.1.2 Hantera LAS Förhandlingsprotokoll D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Turordningslista D: 

Heroma
Heroma Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0

Omplaceringsutredning på grund av arbetsbrist Personal
akt

Personalakt 
/Heroma

Papper/
Digitalt

Bevaras



Bevakningslista, företrädesrätt/konvertering D:Herom
a

Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Information om tidbegränsad anställning D:Herom
a

Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Information till de fackliga organisationerna

Information om provanställning D:Herom
a

Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Information till de fackliga organisationerna

2.3.1.3 Hantera lönerevision Arbetsgivaranvisningar S J:\arbetsgivaranvis
ningar

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0  Förhandlingsunderlag, tidplan för löneförhandling m.m.

Överläggningsprotokoll D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5
Lönekartläggning D:Sysarb 

MIA
Sysarb MIA Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0 Gäller till ny upprättats

Arbetsvärdering D: Sysarb 
MIA

Sysarb MIA Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Lista över aktuella löneuppgifter D:Herom
a

N Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

2.3.1.4 Hantera personalsamtal Medarbetarsamtal S Chef Papper Gallras vid 0 En individuell utvecklingsplan ingår i medarbetarsamtalet
2.3.2 Kompetensförsörjning
2.3.2.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.2.1 Rekrytera Vakansprövning D:Herom

a
Heroma Digitalt Se anmärkning Gallras två år efter vakansprövning

Vakansprövning, statistik D K:\SKA\Administra
tiva 
enheten\Vakanspr
övning

Digitalt Gallras efter 2 
år

2 Statistik över vakansprövningar

Platsannons D:Herom
a

Heroma Digitalt Bevaras

Användarkonto D:Herom
a

Heroma Digitalt Gallras 0 Gallras automatiskt av systemet 2 år efter senaste ansökan

Ansökningshandlingar D:Herom
a

Heroma Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter tillsättning. Bevaras för den som får tjänsten.

Skriftliga testresultat Papper Rekrytare Papper 0 Gallras efter slutförd urvalsprocess
Anställningsavtal S Personalakt/Hero

ma
Papper/
Digitalt

Bevaras Inkluderar anställningsbeslut och lönebeslut

Könsuppdelad rekryteringsstatistik D:Herom
a

Heroma Digitalt Bevaras 0

Intyg om arbetsförmåga enligt AB S Personalakt/Hero
ma

Papper Gallras vid 
inaktualitet

0

Åberopande av företrädesrätt S Pärm hos personal 
och förhandling

Papper Gallras vid 
inaktualitet

0

Erbjudande om anställning p.g.a. företrädesrätt S Pärm hos personal 
och förhandling

Papper Gallras vid 
inaktualitet

0

Meddelande om tillsatt tjänst till övriga sökande D:Herom
a

Heroma Digitalt/L
ogg Se anmärkning

0 Gallras 2 år efter tillsättning i form av en logg i systemet

Spontanansökningar S outlook Digitalt 
papper

Gallras vid 
inaktualitet

0 Hänvisas till utannonserade tjänster

Dispensansökan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 Omfattar både ansökan och beslut ska delegationsanmälas till 
KS

Grunduppgifter i säkerhetsprövningar 
(bakgrundskontroller)

S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Hanteras av CKS

Tystnadspliktförsäkran S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras 0

Lista över nyanställda D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Delegationsbeslut, anmäls till Kommunstyrelsen.
Personalakt S/D:Hero

ma
J Se anmärkning Papper/

Digitalt
Bevaras 5 Pappersakt finns i närarkiv på plan 2,5. Digitalt akt finns i 

Heroma.
2.3.2.2 Kompetensutveckla Medarbetarsamtal, se 2.3.1.4 En individuell utvecklingsplan ingår i medarbetarsamtalet

Centrala kursprogram D Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anmälningslista S J:/Komptens-

strateg/Utbildninga
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0

Deltagarlista S J:/Komptens-
strateg/Utbildninga

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Utvärderingar av kurser S J:/Kompetens-
strateg/ 
Utbildningar

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Kursmaterial S Hos respektive 
avdelning

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Kursmaterial som förvaltningen har skapat.

Fritidsstudier S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras 0

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap Program chefsdagen D Ciceron Digitalt Bevaras 5 Gäller både chefsdagen och dialogforum



Utbildning ekonomi för nya chefer: Kallelser S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/An
nette/Ekonomi 
chefer Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Utbildning ekonomi för nya chefer: Deltagarlista S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/An
nette/Ekonomi 
chefer Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Utbildning ekonomi för nya chefer: Kursmaterial S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/An
nette/Ekonomi 
chefer Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.3.2.5 Hantera omställning Beslut om från Arbetsförmedlingen om storlek på 
lönebidrag

S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

0 AB-avtal

Beslutsunderlag från Arbetsförmedling S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

0 AB-avtal

Anställningsavtal S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras 0 AB-avtal

Överenskommelse om arbetsuppgifter och rutiner S Hos ansvarig chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

0 Gäller arbetsmarknadsanställda på BEA-avtalet som placeras 
och anställs av Arbetslivsförvaltningen .

Omställningsfonden, handlingar rörande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser föranmälan, ansökan, besked och rekvisition.
Omplaceringsutredning av personliga skäl S OSL 

39:2
Personalakt Papper Bevaras

Erbjudande om omplacering S Personalakt Papper Bevaras
Besked om omreglering av anställning p.g.a. partiell 
sjukersättning

S Personalakt Papper Se anmärkning Gallras när omregleringen är genomförd

Varsel om omplacering av anställning p.g.a. partiell 
sjukersättning

S Personalakt Papper Se anmärkning Gallras när omregleringen är genomförd

2.3.3 Bemanning 
2.3.3.0 Leda - Styra - Organisera Personalekonomisk redovisning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.3.3.3 Semesterplanera Semesterlista S N Närmaste chef Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0

2.3.3.4 Hantera särskilda anställningsformer Beslut om från Arbetsförmedlingen om storlek på S Personalakt/Hero Papper/ Gallras vid 0 AB-avtal
Beslutsunderlag från Arbetsförmedling S Personalakt/Hero Papper/ Gallras vid 0 AB-avtal
Anställningsavtal S Personalakt/Hero

ma
Papper/
Digitalt

Bevaras AB-avtal

Överenskommelse om arbetsuppgifter och rutiner S Hos ansvarig chef Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

0 Gäller arbetsmarknadsanställda på BEA-avtalet som placeras 
och anställs av Arbetslivsförvaltningen .

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt
2.3.4.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Skyddsrondsprotokoll S Hos ansvarig chef Papper Se anmärkning

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att 
åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya 
protokollet.

Delegering respektive fördelning av arbetsmiljö-uppgifter S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Risk-och konsekvensanalys S
Hos ansvarig chef

Papper Gallras vid 
inaktualitet

0 Ligger till grund för en handlingsplan

Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder S
Hos ansvarig chef

Papper Gallras vid 
inaktualitet

0 När alla punkter på handlingsplanen är genomförda

Mertids- och övertidsjournaler S Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Detta avser arbetat tid ur arbetsmiljösynpunkt (arbetsmiljölagen)

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar
Arbetsmiljöutredningar D

Ev 
sekr Ciceron Digitalt Bevaras 5

Inspektionsmeddelande  från Arbetsmiljöverket D Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om förbud eller föreläggande från Arbetsmiljöverket D Ciceron Digitalt Bevaras 5
Färdigställd utredning om kränkande särbehandling D Ev 

sekr
Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhöriglista/Kontaktpersoner S J Chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

0

2.3.4.25 Hantera övriga frågor Sammanställning av medarbetarenkät S N Intranätet Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

2.3.5 Personalhälsa
2.3.5.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.5.1 Bedriva friskvård Beställning av företagshälsovård S OSL 

39:1-2
Webbportal Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0

2.3.5.4 Hantera tillbud Tillbudsanmälningar D:Herom
a

Heroma Digitalt Bevaras

2.3.5.5 Hantera arbetsskada Arbetsskadeanmälningar D:Herom
a

OSL 
39:2

Heroma Digitalt Bevaras

Utredning av arbetsskador, olycksfall, tillbud D:Herom
a

J Heroma Digitalt Bevaras



2.3.5.6 Rehabilitera Rehabiliteringsutredning D:Herom
a

OSL 
39:2

Heroma Digitalt Bevaras Kan innehålla utredning av arbetsförmåga, behandlingskontrakt, 
planering för återgång i arbetet, läkarintyg, utredning av 
möjligheter till arbetsanpassning, handlingar från 
Försäkringskassan. 

Register över rehabärenden S Hos HR-strateg Digitalt Bevaras
Beslut om rehabiliteringsersättning, sjukersättning 
och/eller förebyggande sjukpenning från 

S Närmaste chef Papper Gallras vid 
inaktualitet

0 Uppvisande för chef.

2.3.5.25 Hantera övriga frågor Läkarintyg S OSL 
39:2

Närmaste chef Papper Se anmärkning Bevaras om de ingår i en rehabilteringsutredning (registreras i 
denna).  Om inte räcker uppvisande av intyget från den anställde

Beställning av terminalglasögon S N Agresso Digitalt Se anmärkning Se 2.4.1.1.
2.3.6 Personaladministration
2.3.6.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.6.1 Beräkna och betala ut lön Lönebeslut och lönetillägg D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5 Förhandling

Beslut om felaktigt utbetald lön D Förh Ciceron Digitalt Bevaras 5 Förhandling
2.3.8 Övriga personalåtgärder
2.3.8.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.8.1 Hantera bisysslor Anmälningar av bisyssla S Chef Papper Se anmärkning Gallras när bisysslan upphört.

Beslut om förbud av bisyssla S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras Konkurrerande och arbetshindrande bisyssla finns i MBL-
protokollet.  Förtroendeskadlig bisyssla är skriftligt beslut med 
motivering. Anmäls som delegationsbeslut.

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder Skriftlig varning S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

2.3.9 Upphörande av anställning
2.3.9.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Skriftlig uppsägning S Personalakt/Hero

ma
Papper/
Digitalt

Bevaras När arbetstagaren själv lämnar in sin uppsägning

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Turordningslista, se 2.3.1.2
Förhandlingsprotokoll, se 2.3.1.2
Omplaceringserbjudande, se 2.3.2.5
Underrättelse om uppsägning av personliga skäl S Personalakt/Hero

ma
Papper/
Digitalt

Bevaras

Varsel om uppsägning av personliga skäl S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Underrättelse om avsked S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Varsel om avsked S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Besked om avsked S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Besked om att anställning upphör p.g.a. hel sjukersättning S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Bevaras

Beslut om avgångsvederlag S
Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt Bevaras Förhandlingschef/KSO

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning Varsel om att tidsbegränsad anställning upphör S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

0

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör S Personalakt/Hero
ma

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

0

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Anställningsavtal S Pensionsakten Papper Bevaras Pensionsakten ingår i personalakten.
Meddelande om avgiftsbefrielse S Pensionsakten Papper Bevaras

Beslut sjukersättning /aktivitetsersättning S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionavgång 0

Beslut ifrån AFA S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionavgång 0

Underlag för att anställningen har upphört S Pensionsakten Papper Bevaras

Ny registreringsanmälan KPA S Pensionsakten Papper Bevaras Visar tidigare anställningar för tidigare samordning av 
pensionsförmåner

Matrikel för lärare S Pensionsakten Papper Bevaras

Tjänstledighet D:Herom
a Pensionsakten Digitalt Bevaras

Personkort S Pensionsakten Papper Bevaras

ID grunduppgifter S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionavgång 0

Statens Pensionsverks (SPV) matrikel S Pensionsakten Papper Bevaras

Svar på SPV matrikel S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionsgång 0

Utredning angående anställningstid S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionavgång 0



Beslut om pension S Pensionsakten Papper Bevaras

Personfråga S Pensionsakten Papper Gallras vid 
pensionavgång 0 Innehåller namn, adress och kontonummer

Matrikel S Pensionsakten Papper Bevaras

Förhandsberäkning av pension Pensionsakten Digitalt Gallras vid 
pensionavgång 0

Premie rapporter till SPV S Hos 
Pensionsstrateg Digitalt Gallras efter 2 

år 0

Signallista/rättelselista S

I filskyffeln samt 
hos 
pensionsadministr
atörens system Digitalt

Gallras efter 2 
år

0
Meddelande om återkrav av pensioner S Pensionsakten Papper Bevaras

2.3.9.5 Hantera avtalspension Särskild avtalspension S Pensionsakten Papper Bevaras
2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätta till 67 Besked om att anställning upphör S Personalakt Papper Bevaras
2.3.9.7 Hantera dödsfall Checklista vid dödsfall medarbetare S Inträntet Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0 Ersätts när en ny rutin antas

2.4 Ekonomi

Inledande anmärkning: Handlingar som skapats Digitalt får 
förvaras Digitalt i Agresso tills frågan om bevarande och gallring 
har utretts.

2.4.1 Redovisning
2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Redovisning)

2.4.1.1 Fakturera kunder Betalningspåminnelser S N Pärm finansenhetenPapper
Gallras efter 7 
år 0

Inkassokrav S N Pärm finansenhetenPapper
Gallras efter 7 
år 0

Interna/externa fakturor S N Närarkiv i källare Papper
Gallras efter 7 
år 0

Leverantörsfakturor S N Agresso Digitalt
Gallras efter 7 
år 0

Kvitton till leverantörsfakturor S N
Närarkiv i källare, 
Agresso

Papper/
Digitalt

Gallras efter 3 
år 0

Bokföringsordrar S N Närarkiv i källare Papper
Gallras efter 7 
år 0

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor Attestregler D/S N

Ciceron samt 
K:\SKA\Ekonomist
yrning\Finansavdel
ningen\Förvaltning
sekonomi\Internko
ntroll Digitalt

Gallras efter 7 
år 0

Attestsignaturer S N Pärm i kassaskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.4.1.4 Bokföra och redovisa Verifikationer, bokföringsmaterial Kommunstyrelsen S N
Pärm 
finansenheten Papper

Gallras efter 7 
år 0

2.4.2 Kapitalförvaltning
2.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kapitalförvaltning)

Skuldförbindelser upplåning S N
Pärm 
finansenheten Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Bankrelaterade avtal S N
Pärm 
finansenheten Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.4.2.2 Hantera utlån Lånehandlingar, avtal D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Pantbrev, garantier S N Kassaskåp Papper Bevaras 5
Skuldförbindelser utlåning S N Kassaskåp Papper Bevaras 5
Ansvarsförbindelser S N Kassaskåp Papper Bevaras 5

2.4.2.3 Hantera krav och fordringar Avskrivning av fordringar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.2.4 Hantera kommunal borgen Anhållan om kommunal borgen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.4.2.5 Hantera kontantkassor Beslut om kontantkassor för högst 5000 kronor D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.2.6 Hantera kreditkort, Swish och övriga betalmedel
Beslut i ärende rörande betalkort i tjänsten till 
förtroendevalda och tjänstemän D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

First Card användarregister S N K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.4.3 Bidragshantering
2.4.3.0 Leda - Styra - Organisera (Bidragshantering)
2.4.3.1 Hantera statsbidrag Ansökan om statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut om statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Redovisning av statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Information om statsbidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5



Beräkningsunderlag S N

K:/SKA/Ekonomist
yrning/Ekonomi/Ch
ristina/Statsbidrag 
BO Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.4.3.2 Hantera EU-bidrag Information om EU-bidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ansökan om EU-bidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om EU-bidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Redovisning  av EU-bidrag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.4 Stiftelser och fonder
2.4.4.0 Leda - Styra - Organisera (Stiftelser och fonder) Stiftelser och kommunalförbunds årsredovisningar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut om ansvarsfrihet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.4.4.2 Hantera kommunala fonder Utdelning ur donationsfonder D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Ansökningshandlingar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delegation för placering av donationsmedel D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut/protokoll  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Skrivelse om förvaltning av stiftelsekapital D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Bokföringsmaterial: Donationsfonder S N

Pärmar på 
finansenheten och 
i närarkiv i källaren Papper

Gallras efter 7 
år 0

Årsredovisningsmaterial mm: Donationsfonder S N K:\SKA\Ekonomisty Digitalt
Gallras efter 7 
år 0

2.5 Inköp
2.5.1 Inköp
2.5.1.0 Leda - Styra - Organisera (Inköp) Inköpsstrategier D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.5.1.1 Hantera upphandling över tröskelvärde

Koncerninköp Upphandlingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Koncerninköp S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år

Antagna anbud Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Utvärderingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Överprövningshandlingar Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Sanktionsbeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Fakturaunderlag Koncerninköp S N K:\ Digitalt
Gallras efter 7 
år

Domar

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Handlingar och korrespondens av ringa betydelse 
Koncerninköp S J K:\ Digitalt

Gallring vid 
inaktualtitet 

Stadsledningskansliet Upphandlingsunderlag Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll 
Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Stadsledningskansliet S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år

Antagna anbud Stadsledningskansliet D J Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utvärderingsunderlag Stadsledningskansliet D J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Stadsledningskansliet D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Överprövningshandlingar Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5



Sanktionsbeslut Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.5.1.2 Hantera upphandling under tröskelvärde Upphandlingar inom kommunikationsområdet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Koncerninköp Upphandlingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Koncerninköp S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år 0

Antagna anbud Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Utvärderingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Överprövningshandlingar Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Sanktionsbeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Fakturaunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N K:\ Digitalt Gallring 7 år

Handlingar av ringa betydelse Koncerninköp S J K:\ Digitalt
Gallring vid 
inaktualtitet 

Stadsledningskansliet Upphandlingsunderlag Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll 
Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Stadsledningskansliet S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år 0

Antagna anbud Stadsledningskansliet D J Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utvärderingsunderlag Stadsledningskansliet D J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Stadsledningskansliet D: Avtal N Ciceron/närarkiv
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Överprövningshandlingar Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Sanktionsbeslut Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.5.1.3 Avropa och göra direktinköp

Koncerninköp Upphandlingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Koncerninköp S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år

Antagna anbud Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Utvärderingsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Överprövningshandlingar Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5



Sanktionsbeslut Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Fakturaunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N K:\ Digitalt

Gallras efter 7 
år 0

Handlingar av ringa betydelse Koncerninköp S J K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualtitet 0

Stadsledningskansliet Upphandlingsunderlag Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Anbuds- och ansökningsöppningsprotokoll 
Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Icke antagna anbud Stadsledningskansliet S J K:\ Digitalt
Gallras efter 4 
år

Antagna anbud Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Utvärderingsunderlag Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing J Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tilldelnings- och avbrytandebeslut Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Överprövningshandlingar Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Sanktionsbeslut Stadsledningskansliet

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Handlingar av ringa betydelse rörande inköp vid 
Stadsledningskansliet S J K:\ Digitalt

Gallras vid 
inaktualtitet 0

2.5.1.4 Reklamera Reklamationer S N K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualtitet 0

2.5.1.25 Hantera övriga frågor (Inköp) Ruttoptimeringsunderlag Koncerninköp

D 
Upphandl
ing N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
2.6.1 Anskaffning

2.6.1.0 Leda - Styra - Organisera (Anskaffning) Om- till- eller nybyggnad av lokal, handlingar rörande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.6.1.1 Uppföra eller bygga om lokal eller byggnad Projekteringsframställan för nybyggnad av fastighet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av fastighetD N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anslagsframställan för nybyggnad av fastighet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av fastighet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utredning/skrivelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Godkännande från berörd nämnd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

2.6.1.2 Inhyra byggnad eller lokal Framställan om förhyrning av lokaler D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Godkännande från berörd nämnd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

2.6.2 Underhåll
2.6.2.0 Leda - Styra - Organisera (Underhåll)

2.6.2.1 Underhålla lokal Rapporter rörande arkivklimat, skadedjur etc. S N Respektive enhet Digitalt
Gallras efter 10 
år

2.8 Kris och säkerhet
2.8.1 Intern krisledning

2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera (Intern krisledning)
Organisationsschema över krisledningsorganisation D N J:\Central 

krisledning
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0

2.8.1.1 Utöva intern krisledning Händelselogg över stabsarbetet. D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 18 kap 13§

Minnesanteckningar från krisledningsarbete S J
J:\Central 
krisledning Digitalt Bevaras 2 OSL 18 kap 13§

Officiella lägesbilder S N
J:\Central 
krisledning Digitalt Bevaras 2



Kontaktlistor S J
J:\Central 
krisledning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0 OSL 18 kap 13§

Beslut S J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 18 kap 13§
Korrespondens av betydelse D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 18 kap 13§

Korrespondens av ringa betydelse S J Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 OSL 18 kap 13§

2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete
2.8.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kris- och säkerhetsarbete) Säkerhetspolicy D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Personsäkerhetspolicy D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Riktlinjer för brandskydd D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete Brandskyddskontroller S N Respektive enhet Papper
Gallras vid 
inaktualitet 0

Servicerapporter för brandredskap s N Respektive enhet Papper
Gallras vid 
inaktualitet 0

Register på vem som genomgått utbildning i allmänn 
brandkunskap

S N CKS Chef Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Upphandling utbildning brandskyddsutbildningar Borås 
Stad D: Avtal N Ciceron/närarkiv

Digitalt/p
apper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i närarkiv på plan 3,5.

2.8.2.3 Hantera skalskydd Stadsarkivets nyckelkvittenser S N

Stadsarkivets 
närarkiv
Alfabetisk Papper

Gallras efter 2 
år 0

Bildmaterial från kamerabevakning S J Specifik klientdator Digitalt Gallras efter 3 
månader

0 OSL 21 kap §7

Anmälan/ansökan om kamerabevakning, 
Datainspektionen

S N J:\CKS 
Sakerhet\Teknisk 
säkerhet\Kamera\
Kameramapp

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Förteckning över säkerhetsinstallationer inom Borås Stad S J J:\CKS 
Sakerhet\Objekt_E
nheter\Inventering 
av befintliga 
säkerhetsinstallati
oner

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 18 kap 8§

Register teknisk säkerhet S N J:\CKS 
Sakerhet\Teknisk 
säkerhet

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Felanmälan S N Outlook hos 
inrapporterande 
samordnare

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Upphandling av larmförmedlingstjänst D N Ciceron, 
avtalsdatabas

Digitalt Bevaras 5

Standard för säkerhetsinstallationer i Borås Stad S N J:\CKS 
Sakerhet\Mallar-
Rutiner-
Checklistor\Standa
rder\Standard för 
säkerhetsinstallati
oner i Borås Stad

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Underlag till offertförfågan S N J:\Säkerhet\objekt\ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Beställning/felanmälan S N Outlook  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Inkommer via mail, automatisk överföring till Visionflow

Nyckelkvittenser S N Respektive enhet Papper
Gallras efter 2 
år 0

Beställning/felanmälan S N Visionflow 
ärendehanteringss
ystem

Digitalt Gallras efter 5 
år

0 Överfört från Outlook

2.8.2.4 Hantera brandskydd

Lathundar S N Visionflow 
ärendehanteringss
ystem

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Standard för säkerhetsinstallationer i Borås Stad S N J:\CKS 
Sakerhet\Mallar-
Rutiner-
Checklistor\Standa
rder\Standard för 
säkerhetsinstallati
oner i Borås Stad

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Föreläggande kallelse Tillsyn S N J:\Säkerhet\objekt\ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Underlag till offertförfågan S N J:\Säkerhet\objekt\ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0



2.8.2.5 Hantera personsäkerhet
Personuppgifter avseende säkerhetsklassad personal S J CKS Kassaskåp Papper Gallras vid 

inaktualitet
0 OSL 15 kap 2§

Register över personuppgifter gällande säkerhetsklassad 
personal

S N CKS Kassaskåp Papper Gallras vid 
inaktualitet

Förteckning över SRT-larm inom Borås Stad S J J:\CKS 
Sakerhet\Teknisk 
säkerhet\SRT 
personlarm

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 18 kap 8§

SRT Åtgärdsinstruktion S J J/säkerhet/teknisk 
säkerhet/srt 
personlarm/åtgärd
sinstruktion

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande

Lathund Akutlarm S N J/säkerhet/teknisk 
säkerhet/srt 
personlarm

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Brukarinformation med GPS S N J/säkerhet/teknisk 
säkerhet/srt 
personlarm

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Underlag till offertförfågan S N J/Säkerhet/objekt/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

2.8.2.25 Hantera övriga frågor (Kris- och säkerhetsarbete)
Polisanmälningar upprättade av CKS S N J:\CKS 

Sakerhet\Polis
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0 OSL 18 kap 1§

Dygnsrapporter från Securitas S J J:\CKS 
Sakerhet\Securitas 
dygnsrapporter

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 18 kap 1§, OSL 18 kap 8§

Utdrag ur logg passagesystem S J E-post Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 18 kap 8§, OSL 19 kap 9§

Logg passagesystem ARX S J ARX-server Digitalt Gallras efter 3 
månader

OSL 18 kap 8§, OSL 19 kap 9§

Logg passagesystem Unison S J Unison-server Digitalt Gallras vid 
inaktuallitet 
och inaktivitet

OSL 18 kap 8§, OSL 19 kap 9§

Kontaktuppgifter till personer ingående i lokal 
myndighetssamverkan

S N J:\Samverkan Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Upphandling av Borås Stads kommunövergripande 
försäkringsskydd

D N Ciceron, 
avtalsdatabas

Digitalt Bevaras 5

CKS Säkerhet ärenden/underlag till beslut S J J/Säkerhet/Ärende
hantering

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 17 kap 1§, OSL 18 kap 1§, OSL 18 kap 8§, OSL 19 kap 9§

CKS Säkerhet Ärendelogg S N J/Säkerhet/Ärende
hantering

Digitalt Bevaras 2

Övningsrapport S J J:\CKS 
Säkerhet\utbilning 
och övning

Digitalt Gallras efter 
1år

0 OSL 18 kap 8§, OSL 38 kap 7§

CKS Kunskap ärenden/underlag till beslut S J Under J:/CKS 
Kunskap/Ärenden

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 17 kap 1§, OSL 18 kap 1§, OSL 18 kap 8§, OSL 19 kap 9§

CKS Kunskap ärendelogg S N J:\CKS 
Kunska\Aktivitetsbl
ad

Digitalt Bevaras 2

CKS Kunskap utredningar/yttranden efter politiska frågor 
och initiativ

D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 6 kap 1-3§ och OSL 15 kap 2§

Lägesbilder Gemensam S N J:\BRÅ 
Lägesbilder

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

Visselblåsarfunktionen Logg S N J:\CKS 
OK\Visselblåsarfu
nktionen

Digitalt Bevaras 2

Visselblåsarfunktionen, handlingar rörande S J J:\CKS 
OK\Visselblåsarfu
nktionen

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 19 kap 9§

2.9 Information och marknadsföring
2.9.1 Profilarbete
2.9.1.0 Leda - Styra - Organisera (Profilarbete)
2.9.1.1 Hantera grafisk profil och varumärke Grafiska regler för projekt under Näringslivsenheten S N K:\SKA\Näringsliv Digitalt Bevaras 5

Korrektur av beställda profilprodukter S N
K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Interna beställningar av profilprodukter S N

Närarkiv på 
kommunikationsav
delninge/Outlook

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Statistik för profilprodukter S N

K:\SKA\Kommunik
ation\Varumärke\V
arumärket Borås 
Stad\Profilprylar Digitalt Bevaras 5



2.9.1.3 Göra marknadsundersökningar
Marknadsföringsundersökningar och 
omvärldsbevakningsrapporter S N

K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt Bevaras 3

Pressklipp och mediabevakningslista S N Meltwater Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

2.9.1.25 Hantera övriga frågor (Profilarbete) Tävlingar och utlottningar S N

Närarkiv på 
kommunikationsav
delningen

Papper/
Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.9.2 Informationsförsörjning
2.9.2.0 Leda - Styra - Organisera (Informationsförsörjning) Tryckeri, avtal S N Avtalsarkiv Papper Bevaras 5 Förvaras i närarkiv. 

Handböcker, instruktioner och manualer inom kommunikatioS N
K:\SKA\Kommunik
ation/Närarkiv

Digitalt/
Papper Bevaras PDF/Papper 5 Förvaras i närarkiv inför årets leverans till Stadsledningskansliet

Projektdokumentation, kommunikationsprojekt S N K:\SKA\Kommunik
ation

Digitalt Gallras efter 5 
år

0

Datalager S N SQL Server 
databas

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0

– Land-databasen innehåller kopierad och obearbetad data från 
källsystemen. Här finns alla versioner av data från källsystemet. 
Varje uppdatering i källsystemet leder till en ny rad i Land-
tabellen. Flagga på varje rad talar om ifall det är 
initial/update/insert/delete.
– Stage-databasens tabeller används för att skapa en rad per 
nyckel i källsystemet. En stage-tabell kan fås att visa hur 
tabellen i källsystemet såg ut vid en viss tidpunkt. 
– DWH-databasens tabeller är strukturerade enligt Kimballs 
modell med fakta och dimensionstabeller. Dimensionstabeller 
laddas alltid i sin helhet från källsystemet. Fakta kan laddas 
inkrementellt. 
– Tabular model (Cube) skapas utifrån tabeller i DWH-
databasen. Körs in-memory och har en frågeprocessor som 
snabbar upp rapporter och frågor.

2.9.2.1 Publicera på extern webb boras.se S N SiteVision Digitalt Bevaras HTML-export 2 En ögonblicksbild från november varje år.

Webbstatistik S N
K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt Bevaras PDF 5

2.9.2.2 Publicera på intern webb intranet.boras.se s N SiteVision Digitalt Bevaras HTML-export 2 En ögonblicksbild från november varje år.

Statistikdatablad S N Se anmärkning
Digitalt/p
apper Bevaras

Hos handläggare samt i pärm hos Statistikansvarig rum 2226 
eller arkivet i skyddsrummet hus 1 Kungsgatan 55

2.9.2.3 Publicera på sociala medier Inlägg i social medier S N
Respektive sociala 
medier Digitalt Bevaras Export i HTML-format 1 se 1.4.2.1

2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter Pressmeddelanden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Presskontaktslista S N
Meltwater 
presstjänst Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.9.2.5 Hantera broschyrer Trycksaker  för marknadsförings- och infomationsmaterial S N

Lokalt  arkiv på 
SKA 
kommunikation Digitalt Bevara 3

Digitalta original för trycksaker S N
K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt

Gallras efter 3 
år 0

Broschyr - Äldreombudet S
Arkivbox - 
Broschyrer Papper Se anmärkning

Original bevaras hos Tryckeriet Servicekontoret, resterande 
gallras efter 1 år.

Broschyr - Elevombudet S

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Elevom
bud\Elevombud\Jo
hanna\Information
smaterial-tryck 
Johanna Digitalt Se anmärkning

Original bevaras hos Tryckeriet Servicekontoret, resterande 
gallras efter 1 år.

2.9.2.6 Annonsera Annonser i media S N
Respektive 
avdelning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.9.2.7 Hantera eget periodiskt tryck Personaltidningen Saxen S N

Närarkiv på 
kommunikationsav
delningen Papper Bevaras 2

Hushållstidningen Såklart Borås S N

Närarkiv på 
kommunikationsav
delningen Papper Bevaras 2

Utgivningsbevis D N Ciceron Digitalt Bevaras 10

Företagsamt S N

K:\SKA\Näringsliv\
Företagsamt, 
boras.se/foretagsa
mt samt närarkiv

Digitalt, 
papper Bevaras Papper 5

2.9.2.25 Hantera övriga frågor (Informationsförsörjning) Bild S J/N Media Flow Pro Digitalt Bevaras 5

Film S J/N
Media Flow 
Pro/YouTube Digitalt Bevaras 5

Presentationsmaterial S N
K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0



Råmaterial S N Se anmärkning Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Foto, film och text som kan bearbetas för att användas i 
kommunikationsmaterial. Förvaras på den dator som respektive 
medarbetare som har tagit fram eller kan behöva använda 
råmaterialet använder som arbetsredskap. 

Namnteckningar S N
K:\SKA\Kommunik
ation Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

2.10 Förvaltningsstöd
2.10.1 Kontorsstöd
2.10.1.0 Leda - Styra - Organisera (Kontorsstöd)

2.10.1.4 Svara för telesupport Beställning av telefon S N Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Bokningsbekräftelse S N Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

3 Kommunal kärnverksamhet
3.1 Fysisk planering
3.1.1 Fysisk planering

3.1.1.0 Leda - Styra - Organisera (Fysisk planering) Anteckningar från Lokaliseringsgruppen S N
K:SKA/Strategisk 
samhällsplanering Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Anteckningar från nätverk Strategisk Samhällsplanering 
leder S N

 K:SKA/Strategisk 
samhällsplanering Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

T.ex. projektstudio, slutprodukter, underlag, pm, rapporter, 
anteckningar.

Avtal med SCB/Västdatabasen MONA S N I pärm rum 2226 Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Avtal med SCB om statistiksekretess D:Avtal N Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Ansvar för att inte röja fakta som kan spåra enskilda personer 
eller företag, samt inte använda i myndighetsutövning

Handlingar rörande hantering och underhåll av innehåll till 
programvaror Demografen (befolkning) och Demos 
(befolkningsprognos) S N/J

Hos 
statistikansvarig Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Ansvar för att inte röja fakta som kan spåra enskilda personer 
eller företag, samt inte använda i myndighetsutövning

Inbjudan till möten inom Fysisk planering S K:SKA/Strategisk saDigitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Beslutsförslag till svar på motioner inom Fysisk planering D N Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Minnesanteckningar från lokaliseringssamarbeten S Se anmärkning Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

J:Lokalisering av kommunal verksamhet 
(Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar)

3.1.1.2 Hantera detaljplaner Remiss för yttrande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av protokoll/beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

Delegationsbeslut för yttranden över tex planbesked av 
ringa betydelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Mer info finns i förvaltningens reglemente. Remissyttrande i 
detaljplaneärenden som handläggs med begränsat förfarande. 
Det kan också gälla t.ex. yttranden över planbesked, täkttillstånd 
eller medel till lokal utveckling.

3.1.1.3 Hantera områdesbestämmelser

3.1.1.4 Medverka i regionplanering
Minnesanteckningar och beslut rörande lokaliseringar av 
regionalt intresse S N Se anmärkning Digitalt Se anmärkning

K:SKA/Strategisk samhällsplanering samt J:Arendeberedning 
SPA och Mark.  Minnesanteckningar och beslut av vikt 
registreras i Ciceron och bevaras i 5 år, övrigt gallras vid 
inaktualitet.

Minnesanteckningar där någon annan leder processen, tex 
Trafikverket eller forskningsprojekt S N

K:SKA/Strategisk 
samhällsplanering Digitalt Se anmärkning

Processer som leds av t.ex. Trafikverket eller forskningsprojekt.  
Minnesanteckningar och beslut av vikt registreras i Ciceron och 
bevaras i 5 år, övrigt gallras vid inaktualitet.

Korrespondens med externa parter S Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualiet 0

3.1.1.5 Hantera översiktsplaner Översiktsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av remiss D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Remissyttranden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remissammanställning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunfullmäktiges beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av protokollutdrag/beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.
Minnesanteckningar kring översiktsplanearbete från 
arbetsgrupper, interna, externa stor och små S Se anmärkning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

K:SKA/Strategisk samhällsplanering samt J:Arendeberedning 
SPA och Mark

3.1.1.25 Hantera övriga frågor (Fysisk planering) Mötesanteckningar från interna temagrupper S N Hos handläggare Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Bevakningslista över Medel för lokal utveckling Hos handläggare
Gallras vid 
inaktualitet 0

Annonser S N
Fil hos tryckeriet 
Borås Stad Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0 tex Medel för lokal utveckling annons i olika medier

3.1.2 Mark och exploatering
3.1.2.0 Leda - Styra - Organisera (Mark och exploatering)

3.1.2.1 Förvärva mark eller fastighet Värdering vid köp av fastighet D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Kontroll av panttbrev från fastighetsregistret D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2



Köpeavtal av förvärvsfastighet D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsens § 
307/SvA 80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Prövningstillstånd för jordbruksmark. 
Jordbruksverket/Länstyrelsen D/S N/J Ciceron/Objektsakt

Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 
307/Blankett 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpebrev vid förvärv D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Yrkande om ersättning för uppkommen 
skada/Förlikningsavtal D/S N/J Ciceron/Objektsakt

Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2. 
Juridik i  eget diarium

Intresseanmälan av att köpa förvrärvad fastighet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

3.1.2.2 Avyttra mark eller fastighet Ansökan av strandskyddsdispans. Miljökontoret D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digiatal/
papper Bevaras 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpeavtal vid försäljning D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digiatal/
papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpebrev vid försäljning D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Bankgarantier S N Kassaskåp Finans Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Original återsänds till bank av Finans Gallras vid inaktualitet, 
skriftligt från MEX. Kopia i pärm på Mark och 
exploateringsavdelningen

Förlikningsavtal D/S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Prissättning för köp av småhustomter, tomtkö D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Lånelöfte för köp av småhus, tomkö S J Objektsakt Papper Bevaras 5
Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Köpeavtal småhus från tomtkö S J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegataion. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Köpebrev Småhus fråm tomtkö S J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Köpeavtal småhus till företag D N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Köpebrev Småhus till företag D N Ciceron
DigitaltT
papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Tomtkö regler småhus D N Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 Sparas tills man ändrar reglerna

Tomtkö register småhus S J

K:\SKA\Mark o 
exploatering\3 
Försäljningar och 
köp\Försäljning\S
måhustomter - 
tomtkön\Tomtkö\T
omtkölista Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5 Sparars i 5 år för krav på fakturor

Prissättning för friköp, arrende D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Köpeavtal friköp av arrende S N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpebrev arrende S N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Prissättning friköp av tomträtt D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Köpeavtal friköp tomträtt S N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Kvitto friköp av tomträtt S N/J Objektsakt Papper Bevaras 5
Kopia förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpeavtal friköp av hyresfastighet/Industri mm S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307 
/SvA 80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Köpebrev för friköp av Hyresfastihget/Industri mm S N/J Ciceron/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Markanvisningasnsökan D N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras Kommunstyrelsen § 307 5 Efter beredning kan bli köp eller ett brev om avslag

Markanvisningsavtal D N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Anvisad mark. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploateringi 
hängmappar/objektsakter i Fastighetsordning, Plan 2

Markanvisning avslag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Proaktivt anvisa mark för bostäder, verksamhetsområden D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Budget uppdrag

3.1.2.3 Arrendera mark eller fastighet Arrendeavtal från fastighetsägare S N Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5

Delegation. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2,  
eller hos berörd förvaltning

Uppsägning, skriftligt dokument S N Objektsakt Papper Bevaras 5

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2,  
eller hos berörd förvaltning

3.1.2.4 Arrendera ut mark eller fastighet Arrendeavtal S N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Överlåtelse av arrende S N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2



Uppsägning, skriftligt dokument S N Objektsakt Papper Bevaras 5
Delegation. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

Besiktningsprotokoll vid uppsägning S N Objektsakt Papper Bevaras 5
Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2.

NyttJnderättsavtal S N Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Upplåtelse av offentlig plats långvarigt. 
Polistillstånd/yttrande S N Objektsakt Papper Bevaras 5

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Medgivande tillfällig markupplåtelse, 
Polistillstånd/medgivande S N

K:\SKA\Mark o 
exploatering\2 
Markupplåtelser\1 
Externarrenden\2 
Arrendeavtal - 
uppsägningar mm 
/ pärm Papper

Gallras vid 
inaktualitet 0

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Markupplåtelse, värderingsprotokoll/starkström, Avtal D/S N Ciceron
Digiatalt/
papper Bevaras 5

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
pärm,  Plan 2

Markupplåtelse, fiberföreningar S N Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Arrendeuppgifter i Vitec hyra för fakturering Hyra S N Vitec Hyra Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Gallras eftersom bevaras ett tag för faktureringen.

3.1.2.5 Hantera servitut Servitutsavtal S/D N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2. 
Kan skrivas in hos Lanmäteriet

Ansöka ledningsrätt hos Lantmäteriet S N Digitalt/Objektsakt
Digitalt/
Papper Bevaras 5

Delegation.Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2 
och hos Lantmäteriet

Lantmäteriet vid fastighetsreglering mm får protokoll/akt S N

Objektsakt/ 
K:\SKA\Mark o 
exploatering\11 
Lantmäteriärenden
\1 Lantmäteri 
vunnit laga kraft 
akter

Digitalt/p
apper Bevaras 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.1.2.6 Hantera tomträtt, nyttJnderätt mm Tomträttsavtal, 60/40/20 år D N/J Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5
Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Överlåtelse av tomträtt, köpekontrakt/köpebrev S N/J Objektsakt Papper
Gallras vid 
inaktualitet 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Tomträttsuppgifter i Vitec hyra för fakturering Hyra S N Vitec Hyra Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 5 Gallras eftersom bevaras ett tag för faktureringen.

Omreglering,  10/20 år för ny tomträttsavgift D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Avtal, omreglering 10/20 år för tomträttsavgiften S N Objektsakt Papper
Gallras vid 
inaktualitet SvA 80 ISO11108

10/2
0

Gallras efter 10/20 år vid ny avgift. Förvaras i eget arkiv hos 
Mark och exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Ansökan för stämning till Mark och miljödomstol, ej 
påskrivet avtal D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Dom från Mark och miljödomstolen D/S N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper

Bevaras/Gallra
s vid 
inaktualitet 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.1.2.7 Exploatera fastighet Exploateringsavtal när vi inte äger mark D/S N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Bankgaranti enligt avtal, t ex utbyggnad av gata D/S N Ciceron
Digitalt/p
apper

Bevaras/Gallra
s vid 
inaktualitet 5

Original hos Finans, åtelämnas när utbyggnaad är uppfylld. 
Kopia förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Exploateringsavtal egen mark D/S N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Projekteringsuppdrag, Avtal/samarbetsavtal D/S N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Överenskommelse utbyggnad av gata D/S N Ciceron/Objektsakt
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.1.2.8 Förvalta skogar Skogbesiktningar ledningsgator, Dokument ersättningar D/S N Ciceron
Digitalt/
Papper Bevaras 5

Lämnas till Tekniska förvaltningen/ Skogsavdelningen som 
handlägger ärendet

Frågor om nedtagning av enstaka träd, felanmälan 
intranät/telefon S N Intranät Digitalt Vid inaktulitet 0

Vidareberdras till Tekninska förvaltningen, budget överförning 
från Stadsledningskanliet

Nedtagning av skog, handlingar rörande Tekniska förvaltningen
3.1.2.25 Hantera övriga frågor (Mark och exploatering) Anmälan om vattenverksamhet, kopia på beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Från Länstyrelsen/WPS
3.1.3 Lantmäteri och kartarbete
3.1.3.0 Leda - Styra - Organisera (Lantmäteri och kartarbete)

3.1.3.1 Ajourhålla kartdatabasen ÖP-lager och Statistik-lager i Intramap S K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Underlag ges till Samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-ansvariga 
för Intramap

3.1.3.2 Upprätta kartprodukter ÖP-kartor mfl översiktliga kartor S K:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0



3.1.3.5 Hantera fastighetsreglering Överenskommelse D/S N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Lantmäteriförättning, protokoll S N

K:\SKA\Mark o 
exploatering\11 
Lantmäteriärenden
\1 Lantmäteri 
vunnit laga kraft 
akter Papper Bevaras 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.1.4 Lov och tillsyn
3.1.4.0 Leda - Styra - Organisera (Lov och tillsyn)

3.1.4.1 Hantera bygglov, rivningslov och marklov Meddelanden skickade för kännedom och yttrande D N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Delegation

Ansöka rivningslov D N Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras 5

Delegation. Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.2 Miljö- och samhällsskydd
3.2.1 Miljö- och hälsoskydd

3.2.1.0 Leda - Styra - Organisera (Miljö- och hälsoskydd) Mijöhandbok för ledningssystem Stadsledningskansliet D N Ciceron Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Miljöhandbok anmäls i KS och finns i Ciceron

3.2.1.6 Svara för miljöskydd Föreläggnade provtagning D/S Ciceron
Digitalt/p
apper Bevaras 5 Från Miljöförvaltningen

3.2.2 Samhällsskydd och beredskap
3.2.2.0 Leda - Styra - Organisera (Samhällsskydd och beredskap) Styrdokument krisberedskap D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 38 kap 7§

Riktlinjer för krigsplacering
D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 38 kap 7§ och OSL 15 kap 2§ (Krigsplaceringsorder 

hanteras av HR)
Lagen om extraordinära händelser, plan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Rutiner för evakuering och inkvartering D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 38 kap 7§ eller OSL 15 kap 2§ rörande Totalförsvaret
Rutiner för evakuering - publik D N Ciceron Digitalt Bevaras Öppen handling
Rutiner för nödboenden D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 38 kap 7§ Ska kunna delges involverade aktörer. 

Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande
Rutiner för livsmedelsanvändning vid kris D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 38 kap 7§
Rutiner för livsmedelsanvändning vid kris - publik D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Säkerhetsskyddsanalys S J Isolerad dator Digitalt/

Analog
Bevaras 0 OSL 15 kap 2§ och OSL 38 kap 7§ OSL 5 kap uppfylls genom 

registrering i "Register handlingar krisberedskap". Sparas även i 
avsett skåp, i pappersform (analogt). Gamla versioner sparas till 
dess att de inte uppfylller sekretesskraven.

Sammanställning av styrning av el till prioriterade 
elanvändare (Styrel)

D J Ciceron Digitalt Bevaras 5 OSL 15 kap 2§ och OSL 38 kap 7§ Digitalt i tabellform.

Funktionsbeskrivning Tjänsteman i Beredskap (TiB) D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Förstärkningsresurser: Frivilliga organisationer. D N Ciceron Digitalt Gallras efter 1 

år
0

Register handlingar krisberedskap S N
J:\CKS 
Krisberedskap Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

3.2.2.1 Hantera risk- och sårbarhetsanalyser Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Borås Stad - publik D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Borås Stad D J Ciceron Digitalt Bevaras

Analog gallras  
varje 
mandatperiod.

5 OSL 15 kap 2§ Sparas även i avsett skåp, i pappersform.

Analog kopia gallras varje mandatperiod efter uppdatering av  
den Digitalta versionen.

3.2.2.2 Hantera utbildning och övningar
Övningsplan S N J:\Övningar och 

utbildningar
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
0 OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 

krisberedskap".
Övningsplan beredskapsplanering S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 Övningsplaner kan bli belagda med sekretess enligt OSL 15 kap 

2§ och OSL 38 kap 7§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

Analys av kompetenshöjande utbildningar och övningar. S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 Analyser av övningar kan bli belagda med sekretess enligt OSL 
15 kap 2§ och OSL 38 kap 7§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

Övningsrapport S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 Rapporter kan bli belagda med sekretess enligt OSL 15 kap 2§ 
och OSL 38 kap 7§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

3.2.2.3 Hantera allmänhetens skyddsutrustning

3.2.2.4 Svara för myndighetsrapportering
Information om krigsplacerad personal, detta för att kunna 
aktualisera placeringarna.

S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 OSL 15 kap 2§ Kan raderas efter uppdatering då dessa uppgifter 
lagras hos rekryteringsmyndigheten.

Operationell lägesbild/sårbarheter/begränsningar S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 OSL 15 kap 2§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

Inraportering budget MSB S N J:\CKS Digitalt Gallras efter 4 0 Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande enligt. OSL 
3.2.2.5 Informera allmänheten (Samhällsskydd och beredskap) Eldningsförbud D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

3.2.2.6 Hantera förhöjd beredskap

Skyddsplan, Beredskapsplan, begravningstjänst, avtal och 
checklistor.

S J Isolerad dator Digitalt/
Analog

Bevaras 5 OSL 15 kap 2§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".



Verksamhetsutveckling: Kompetenshöjande åtgärder. S J Isolerad dator Digitalt Bevaras 0 Vissa analyser och vhtutveckling kan komma att beläggas med 
sekretess enligt OSL 15 kap 2§
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

Förnödenhetsförsörjningsplan: livsmedel, vatten, el, värme S J Isolerad dator Digitalt/
Analog

Bevaras 0 OSL 15 kap 2§ Sparas även i avsett skåp, i pappersform
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

Samhällsviktig verksamhet S J Isolerad dator Digitalt/
Analog

Bevaras 0 OSL 15 kap 2§ Sparas även i avsett skåp, i pappersform
OSL 5 kap uppfylls genom registrering i "Register handlingar 
krisberedskap".

3.2.2.7 Hantera ärenden enligt lag om totalförsvar
Avtal som berör samarbete/samordning/kommunikation 
inom regionala och delregionala nätverk.

S J Isolerad dator Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

0 OSL 15 kap 2§ och OSL 38 kap 7§

 Ansökan om antagning i hemvärnet D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av remiss D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Yttrande över ansökan om Hemvärnsman D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delegationsbeslut Antagande av Hemvärnsman D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av originalansökan, delegationsbeslut och 
skrivelse D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsen beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

3.2.2.8 Hantera psykologiskt och socialt krisstöd

3.2.2.25 Hantera övriga frågor (Samhällsskydd och beredskap) Händelselogg Tjänsteman i Beredskap S J

J:\TiB – 
tjansteman i 
beredskap Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande enligt. OSL 
15 kap 2§

Händelsebeskrivning Tjänsteman i Beredskap S J

J:\TiB – 
tjansteman i 
beredskap Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande enligt. OSL 
15 kap 2§

Larmpärm S J

J:\CKS 
Krisberedskap\Kris
beredskap\1. Före 
en 
samhällsstörning\L
armpärm 191105

Digitalt/
Analog

Gallras vid 
inaktualitet

Papperversion förvaras hos behöriga funktioner. 
Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande enligt OSL 
AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM 
ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA 
FÖRHÅLLANDEN

3.3 Infrastruktur
3.3.2 Vatten och avlopp
3.3.2.0 Leda - Styra - Organisera (Vatten och avlopp)

3.3.2.25 Hantera övriga frågor (Vatten och avlopp)
Utökat vattenverksamhethetsområde VA 2017, dagvatten, 
förslag D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Från Borås Energi och miljö

Dagvatten på  fastighet, Svar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Från Köpare. När det gäller Borås Stads mark. Förvaras i eget 
arkiv hos Mark och exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.3.3 Avfall och återvinning
3.3.3.0 Leda - Styra - Organisera (Avfall och återvinning) Avfallsplan D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

3.3.3.25 Hantera övriga frågor (Avfall och återvinning) FTI-Återvinning småstationer Avtal S N Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5

När det gäller Borås Stads mark. Förvaras i eget arkiv hos Mark 
och exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Borås Energi o Miljö (Nära) , avtal S N Objektsakt Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5

När det gäller Borås Stads mark. Förvaras i eget arkiv hos Mark 
och exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.3.5 Parkförvaltning
3.3.5.0 Leda - Styra - Organisera (Parkförvaltning)
3.3.5.25 Hantera övriga frågor (Parkförvaltning) Riktlinjer för trädvårdarbete i Borås Stad, Yttrande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Tekniska Förvaltningen
3.3.6 Gator, vägar och parkering

3.3.6.0 Leda - Styra - Organisera (Gator, vägar och parkering) Avtal, delfinansiering av gator mm. Trafikverket D N Ciceron
Digitalt/
Papper Bevaras 5

Tekniska Förvaltningen. Förvaras i eget arkiv hos Mark och 
exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

Minnesanteckningar som rör gator, vägar och parkering S N/J Se anmärkning Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

T.ex. Stadstrafikforum, ÅVS, Stråksamarbete, 
Götalandsbaneorganisationen. Förvaras på K:SKA/strategisk 
samhällsplanering, samt J:Arendeberedning SPA och Mark

3.3.6.4 Hantera gång- och cykelbanor
Avtal vid exploatering till övertagande till kommunalt 
ägande D Ciceron

Digitalt/
Papper Bevaras

Kommunstyrelsen § 307/SvA 
80 ISO11108 5

Tekniska Förvaltningen. Förvaras i eget arkiv hos Mark och 
exploatering i hängmappar/objektsakt i 
fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.3.6.5 Hantera parkeringsplatser Arrendeavtal med Parkeringsbolaget S

K:\SKA\Mark o 
exploatering\2 
Markupplåtelser\1 
Externarrenden\2 
Arrendeavtal - 
uppsägningar mm/ 
Vitec Hyra

Digitalt/
Papper Bevaras SvA 80 ISO11108 5

Förvaras i eget arkiv hos Mark och exploatering i 
hängmappar/objektsakt i fastighetsbeteckningsordning,  Plan 2

3.4 Näringsliv, arbete och integration
3.4.1 Främjande av näringsliv och utveckling



3.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Främjande av näringsliv och utveckling) Adresslista utskick info/inbjudningar S J/N K:\SKA\Näringsliv Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

Den uppdateras löpande. Då sekretess gäller styrks detta enligt 
21 kap 7§ OSL

Deltagarlista S N
K:\SKA\Näringsliv, 
pärm, boras.se

Digitalt/p
apper

Gallras efter 1 
år

Företagslista S J
USB 
näringslivsenheten Digitalt

Gallras efter 1 
år

Internationella lista S N K:\SKA\Näringsliv Digitalt
Gallras efter 1 
år

3.4.1.1 Främja näringslivsutveckling Medel för lokal utveckling S Se anmärkning Digitalt Bevaras 5

Både landsbygd och stad stöttas av Medel för lokal utveckling, 
ansökningar, beslut och delrapporter/slutrapporter finns i 
Ciceron, förutom tex USB-minnen som finns i rum 2226 
Kungsgatan 55

Ansökningar om Medel för lokal utveckling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om Medel för lokal utveckling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Meddelande om beslut Medel för lokal utveckling D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delrapporter och slutrapporter D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Mallar för delredovisning och slutredovisning Medel för 
lokal utveckling S N

Hos strategisk 
samhällsplanerare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Underlag för ställningstagande Medel för lokal utveckling S N
Hos strategisk 
samhällsplanerare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

3.4.1.3 Tillhandahålla lokaler (Externt) Intresseanmälningslista för inflyttningsbara fastigheter S J Extern hårddisk Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Den uppdateras löpande. Sekretess styrks enligt 21 kap 7 § OSL

3.4.1.25 Hantera övriga frågor (FrämJnde av näringsliv och utveckling) Tomtkö företagare S J Extern hårddisk Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0 Den uppdateras löpande. Sekretess styrks enligt 21 kap 7 § OSL

3.4.2 Bostadsförsörjning
3.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Bostadsförsörjning) Bostadsförsörjningsprogram D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
3.5 Utbildning
3.5.0 Ledning
3.5.0.1 Leda (Utbildning) Elevombudets rapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut från Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av protokoll/beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

3.5.0.3 Organisera (Utbildning) Utbildning/Presentation - Anmälningar D N Databas Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet 0

3.6 Kultur, fritid, turism
3.6.1 Allmän kulturverksamhet
3.6.1.0 Leda - Styra - Organisera (Allmän kulturverksamhet)
3.6.1.4 Lotterimyndighet, tillstånd och yttranden Lotteriansökning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Lotteriredovisning D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delegationsbeslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

3.6.3 Tillgängliggörande av historiska arkiv

3.6.3.0 Leda - Styra - Organisera (Tillgängliggörande av historiska arkiv) Forskarsalsregler S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Besöksstatistik S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt Bevaras

Register över framtagna volymer S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt Bevaras

3.6.3.1 Vårda och tillgängliggöra historiska arkiv

Arkivmyndighetens reversal S N

Stadsarkivets 
närarkiv
Kronologisk Papper Bevaras

Kopia återsänds, efter godkännande av leverans, till levererande 
myndighet.

Gåvobrev vid överlämnande av enskilda arkiv S N

Stadsarkivets 
närarkiv
Kronologisk Papper Bevaras Förvaras tillsammans med Arkivmyndighetens reversal

Korrespondens kring överlämnande av enskilda arkiv S N Outlook Digitalt Se anmärkning

Gallras vid inaktualitet om det inte tillför ärendet något av vikt, då 
det tas ut på papper och knyts till leveransen och förvaras 
tillsammans med Arkivmyndighetens reversal.

Leveransnummerlista S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Leveransliggare S N Visual Arkiv Digitalt Se anmärkning

Uppdateras kontinuerligt. Leveransliggaren används bl a för 
återsökning av handlingar och kommer alltid att vara ett 
hjälpmedel för åtkomst till arkivmaterialet, varför ett Digitalt 
verktyg för detta alltid kommer att behöva finnas.

Inventarienummerlista S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et Digitalt Bevaras Papper

Arkivförteckningar S N Visual Arkiv Digitalt Se anmärkning

Uppdateras kontinuerligt. Arkivförteckningen används bl a för 
återsökning av handlingar och kommer alltid att vara ett 
hjälpmedel för åtkomst till arkivmaterialet, varför ett Digitalt 
verktyg för detta alltid kommer att behöva finnas.



Exporter av arkivinformation till Nationella Arkivdatabasen S N

K:\SKA\Stadsarkiv
et\Export ur Visual 
Arkiv\Export till 
NAD Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Korrespondens rörande leverans till Nationella 
Arkivdatabasen S N Outlook Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Biblioteksregister S N Lotus Notes Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Register över personakter enligt SoL, personakter inom 
LSS och patientjournaler enligt HSL. S J Lotus Notes Digitalt

Bevaras. Se 
anm.

OSL 26:1. 
Informationen får överföras till nytt it-system och kan då gallras i 
ursprungligt it-system.

Register över faderskapsbekräftelser S J Lotus Notes Digitalt
Bevaras. Se 
anm.

OSL 26:1. 
Informationen får överföras till nytt it-system och kan då gallras i 
ursprungligt it-system.

Register över personalakter S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et\Sökregister Digitalt

Bevaras. Se 
anm.

Informationen får överföras till nytt it-system och kan då gallras i 
ursprungligt it-system.

Register över Kommunfullmäktiges protokoll S N
K:\SKA\Stadsarkiv
et\Sökregister Digitalt

Bevaras. Se 
anm.

Informationen får överföras till nytt it-system och kan då gallras i 
ursprungligt it-system.

Utlåningskvitton S N

Stadsarkivets 
närarkiv
Kronologisk Papper Bevaras

Utställningsmaterial S N Arkiv D Digitalt Bevaras Papper

Programverksamhetshandlingar S N
Sorteras utifrån 
program Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Bildarkivet S N Extern server Digitalt
Bevaras. Se 
anm.

Informationen får överföras till nytt it-system och kan då gallras i 
ursprungligt it-system.

3.6.9 Främjande av turism

3.6.9.25 Hantera övriga frågor (Främjande av turism)
Leader Sjuhärad LLU (personal och pengar), handlingar 
rörande D N Ciceron Digitalt Bevaras 5

Projekt 2014-2020/2021, pengar och rapporter via 
Näringslivsavdelningen fr o m 2019. Men personal i 
styrelsearbetet via Strategisk samhällsplanering, arbetsmaterial 
sparas inte (eftersom det sparas på Leader-kontoret och 
granskas noga av EU)

Borås Stads medfinansiering av Leader Sjuhärad LLU, 
handlingar rörande D N Agresso/Cieron Digitalt Bevaras 5

3.7 Vård och omsorg
3.7.1 Att tillhandahålla främJnde och förebyggande åtgärder

3.7.1.0
Leda - Styra - Organisera (Att tillhandahålla främJnde och 
förebyggande åtgärder) Centrala pensionärsrådet - Kallelse S N

K: \SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a pensionärsrådet Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Centrala pensionärsrådet - Protokoll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Centrala pensionärsrådet - Medborgarråd-nomineringar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Nomineringar, En mandatperiod
Centrala pensionärsrådet - Remissvar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Diarieförs i respektive ärende i Ciceron

Centrala pensionärsrådet - Arvodeslista D N

K: \SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a pensionärsrådet Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Arvodeslista med personuppgifter som uppdateras vid ny 
mandatperiod. 

Centrala pensionärsrådet - Medgivandebrev S N

K: \SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a pensionärsrådet Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Medgivande arvodeslista med personuppgifter som uppdateras 
vid ny mandatperiod.

Centrala funktionshinderrådet - Kallelse S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a 
funktionshinderråd
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Centrala funktionshinderrådet - Protokoll D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Centrala funktionshinderrådet - beslut D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Centrala funktionshinderrådet - Medborgarråd-
nomineringar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Nomineringar, En mandatperiod
Centrala funktionshinderrådet - Remissvar D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Diarieförs i respektive ärende i Ciceron

Centrala funktionshinderrådet - Arvodeslista S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a 
funktionshinderråd
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Arvodeslista med personuppgifter som uppdateras vid ny 
mandatperiod. 

Centrala funktionshinderrådet - Medgivandebrev S N

K:\SKA\Kvalitet o 
Utveckling\Central
a 
funktionshinderråd
et Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 0

Medgivande arvodeslista med personuppgifter som uppdateras 
vid ny mandatperiod.

Äldreombudets rapport D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut från Kommunstyrelsen D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Expediering av protokoll/beslut  D N Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avser följebrev som uppstår när beslut expedieras.

3.8 Särskilda samhällsinsatser



3.8.2 Borgerliga ceremonier

3.8.2.0 Leda - Styra - Organisera (Borgerliga ceremonier)
Ansökan om borgelig 
vigselförrättare/Begravningsombud/Begravningsförättare D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunstyrelsens beslut om rekomendation Borgelig 
vigselförrättare/Begravningsombud/Begravningsförättare D N Ciceron Digitalt Bevaras 5
Länstyrelsens beslut om Borgelig 
vigselförrättare/Begravningsombud/Begravningsförättare D N Ciceron Digitalt Bevaras 5



Systembeskrivning

It-system Beskrivning Användare
Agresso Redovisningssystem. I Agresso hanteras fakturor och 

uppföljning av ekonomiärenden.
Ekonomifunktionen

Canea Processhanteringssystem. Verktyg för hantering av projekt, 
processer, dokument och ärenden.

Alla medarbetare

Ciceron Diarie- och ärendehanteringssystem, ersatte LIS år 2018. Registrator, administratörer, handläggare
Heroma Personal- och lönesystem. I Heroma hanteras anställningar, 

schema- och bemanningsplanering, löneadministration, 
statistik, e-rekrytering, dokumentation i rehabiliteringsärenden 
samt tillbuds- och arbetsskadeanmälningar.

HR och chefer

Iipax archive Kommunens arkivsystem (e-arkiv). I e-arkivet säkerställs ett 
långsiktigt digitalt bevarande av organisationens information. 
All digital information som genereras inom kommunens 
verksamheter och som bedöms vara värd att bevara för 
framtiden ska så småningom överföras till e-arkivet.

Stadsarkivet

Infracontrol Övergripande verksamhetssystem för synpunktshantering. Systemansvarig
Lotus Notes Olika databaser för registrering av och återsökning av 

personakter inom SoL och LSS, faderskapsbekräftelser, 
patientjournaler enligt HSL samt böcker i Stadsarkivets 
bibliotek.

Stadsarkivet

Media Flow Pro Bildbank. Alla medarbetare
Meltwater Verktyg för omvärldsbevakning. Kommunikatörer
Nexus Prime System för framställan av tjänstekort. Kortorganisationen
Privacy records Register över personuppgiftsbehandlingar. Informationssäkerhetsansvarig
SiteVision Plattform för webbpublicering. Sidansvariga
Stratsys Planerings- och uppföljningsverktyg. Alla medarbetare
Sysarb MIA Verktyg för lönehandläggning. Löneadministratörer
Troman Verktyg för hantering av uppgifter kring förtroendevalda. Administratörer, handläggare
Visionflow Ärendehanteringssystem. Centrum för kunskap och säkerhet
Visual arkiv System för förteckning av, uppgifter om och leveranser 

tillhörande olika arkivbildares arkiv.
Stadsarkivet

Vitec hyra System för hyresadministration. Markavdelningen
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§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunstyrelsen attestrutiner 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsens attestrutiner 2021 fastställs. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00808 2.4.1.2 Programområde 01 

Handläggare: Åsa Mattsson 
 

Datum 

20201112 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Mattsson 
Handläggare 
033 357110 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00808 2.4.1.2 

  

 

Kommunstyrelsen attestrutiner 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens attestrutiner 2021 fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har upprättat attestrutiner för 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Skrivelse 

3. Bilaga – Kommunstyrelsens attestrutiner 2021 

4. Bilaga – Beslutsattestanter Kommunstyrelsen 2021  

 

  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Attestrutiner Kommunstyrelsen (beslutade av Kommunstyrelsen 2020-xx-xx)  

 
Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltnings samtliga ekonomiska  
transaktioner (Stadsledningskansliet inklusive kommungemensam ram). Med ekonomiska  
transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om 
kommunal redovisning. Med attest avses att intyga att kontroll har skett, att godkänna riktigheten. 
Attestering är en kontrollfunktion och inte en beslutsfunktion. Beslut om t ex en anskaffning och 
villkoren för denna har som regel tagits långt före det att attestering utförs. 
 
Målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:  
Prestation 
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med avtalade villkor. 
Bokföringsunderlag 
Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god 
redovisningssed. 
Villkor 
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum mm. 
Bokföringstidpunkt 
Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 
Kontering 
Att transaktionen är rätt konterad. 
Beslut 
Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet. 
 
Attestrutinerna säkerställer en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer alltid granskar en 
faktura. Kommunstyrelsens attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer för en rimlig fördelning av 
fakturahanteringen. Obegränsad attestnivå gäller enbart för förvaltningschefen. Ersättare för 
beslutsattestant är närmast överordnad chef och för avdelningschefer samt förvaltningschef 
utsedda enligt senaste beslutsattestantlista. 
Attestering får inte ske av transaktioner som rör attestanten själv eller närstående (jäv), oavsett 
beloppsnivå. Vid sådana transaktioner ska närmaste chef attestera transaktionen, för  
förvaltningschefen sker attest av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vid rättning av uppenbara felaktigheter, fördelning av intäkter från förvaltningens 
avräkningskonto (2848) samt periodiseringar kan attestering ske av förvaltningens ekonom eller 
bokhållare. 
 
Följande attestnivåer gäller för Kommunstyrelsen: 

 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion 

 50 000 kr: Annan chef 

 100 000 kr: T ex enhetschef 

 500 000 kr: T ex avdelningschef 

 Obegränsad: Förvaltningschef  
 
Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar  
033142 Momsredovisning, 033143 Stadskassan, 033144 Debitering/ Kreditering, 033150 
Redovisning balanskonton, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till anställda samt 095300 
Förmånscyklar.  
 



Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för dem med  
attesträtt över 1 kr. 
 
Kommunstyrelsen ska se över attestrutiner löpande och vid behov revidera dessa. 
Beslutsattestantlistan ska beslutas årligen eller vid behov. Om annan ersättare än de som nämns i 
beslutsattestantslistan ska utses görs det skriftligt av förvaltningschefen till Finansenheten. 
Dokumentationen förvaras tillsammans med gällande beslutsattestantlista. 
 
Beslutsattestantlistan per ansvar gäller enligt bifogad lista. 
 



Fastställd av Fastställd Reviderad

Förvaltningschef 2020-xx-xx 2021-xx-xx

Information om ersättare

ANSVAR AVDELNING

ORDINARIE 

ATTESTANT

BELOPPSGRÄNS 

tkr

ERSÄTTARE 

ATTESTANT From Tom Kommentar

034100 Kontorsledning Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034100 Kontorsledning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034200 Sekretariat Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034200 Sekretariat Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034200 Sekretariat Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034200 Sekretariat Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034210 Sekretariat Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034210 Sekretariat Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034210 Sekretariat Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034210 Sekretariat Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034220 Juridik Anna Enochsson 0 Petra Nilsson 2020-01-01 2020-12-31

0 Lisette Elander 2021-01-01

034220 Juridik Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034220 Juridik Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034220 Juridik Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034230 Valnämnd Anna Enochsson 0 Petra Nilsson 2020-01-01 2020-12-31

0 Lisette Elander 2021-01-01

034230 Valnämnd Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034230 Valnämnd Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034230 Valnämnd Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034250 Kommunalråd och blocksekr. Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034250 Kommunalråd och blocksekr. Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034250 Kommunalråd och blocksekr. Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034250 Kommunalråd och blocksekr. Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034260 KS förtroendevalda Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

Beslutsattestanter Kommunstyrelsen Borås Stad 2021



034260 KS förtroendevalda Carl Morberg <100 Magnus Widén 2020-01-01

034260 KS förtroendevalda Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034260 KS förtroendevalda Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034300 Kommunikation Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034300 Kommunikation Marie Ingvarsson <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034300 Kommunikation Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034400 Ekonomistyrning Åsa Mattsson 0 Petra Nilsson, Evelina Pirs 2019-01-01

034400 Ekonomistyrning Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034400 Ekonomistyrning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034410 Ekonomistyrning Åsa Mattsson 0 Petra Nilsson, Evelina Pirs 2019-01-01

034410 Ekonomistyrning Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034410 Ekonomistyrning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034420 Budget Åsa Mattsson 0 Petra Nilsson, Evelina Pirs 2019-01-01

034420 Budget Roger Cardell <100 Magnus Widén 2020-01-01

034420 Budget Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034420 Budget Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034430 Finans Åsa Mattsson 0 Petra Nilsson, Evelina Pirs 2019-01-01

034430 Finans Susanne Glans <100 Magnus Widén 2020-01-01

034430 Finans Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034430 Finans Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034440 Strategisk IT Åsa Mattsson 0 Petra Nilsson, Evelina Pirs 2019-01-01

034440 Strategisk IT Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034440 Strategisk IT Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034500 Personal och förhandling Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034500 Personal och förhandling Annica Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034500 Personal och förhandling Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034510 Personal Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034510 Personal Annica Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034510 Personal Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034520 Förhandling Lola Heimdahl Ahlberger 0 Margaretha Bengtsson 2020-01-01

034520 Förhandling Annica Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034520 Förhandling Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01



034530 Fackliga förtroendemän Lola Heimdahl Ahlberger 0 Margaretha Bengtsson 2020-01-01

034530 Fackliga förtroendemän Annica Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034530 Fackliga förtroendemän Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034540 Bemanning Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034540 Bemanning Annica Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034540 Bemanning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034550 Organisationshälsa Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034550 Organisationshälsa Helén Nordenstam <100 Annika Dahlén 2020-01-01

034550 Organisationshälsa Annika Dahlén <500 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034550 Organisationshälsa Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034600 Näringsliv och utredning Annika Hansson 0 Caroline Carlsson 2020-01-01

034600 Näringsliv och utredning Anders Glemfelt <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034600 Näringsliv och utredning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034610 Näringsliv och utredning Annika Hansson 0 Caroline Carlsson 2020-01-01

034610 Näringsliv och utredning Anders Glemfelt <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034610 Näringsliv och utredning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034700 Mark och exploatering Maria Andrén 0 Petra Nilsson 2020-01-01

034700 Mark och exploatering Elisabeth Eickhoff <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034700 Mark och exploatering Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034800 Strategiskt samhällsplanering Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034800 Strategiskt samhällsplanering Bengt Himmelmann <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034800 Strategiskt samhällsplanering Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034900 Kvalitet och utveckling Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034900 Kvalitet och utveckling Ingegerd Eriksson <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034900 Kvalitet och utveckling Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034910 Kvalitet och utveckling Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034910 Kvalitet och utveckling Ingegerd Eriksson <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034910 Kvalitet och utveckling Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034920 Administrativa enheten Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

034920 Administrativa enheten Agneta Simring Larsson <100 Ingegerd Eriksson 2020-01-01

034920 Administrativa enheten Ingegerd Eriksson <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034920 Administrativa enheten Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01



034930 Stadsarkivet Håkan Ek, Viktor Lundberg 0 Viktor Lundberg 2020-01-01

034930 Stadsarkivet Camilla Brodin <100 Ingegerd Eriksson 2020-01-01 2020-12-31

vakans, tf Håkan Ek <100 Ingegerd Eriksson 2021-01-01

034930 Stadsarkivet Ingegerd Eriksson <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

034930 Stadsarkivet Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035100 Koncerninköp Ida Johansson 0 Anton Eriksson 2020-01-01 2020-08-31

035100 Koncerninköp 0 Petra Nilsson 2020-09-01

035100 Koncerninköp Iqbal Musaji <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035100 Koncerninköp Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035110 Upphandling Ida Johansson 0 Anton Eriksson 2020-01-01 2020-08-31

035110 Upphandling 0 Petra Nilsson 2020-09-01

035110 Upphandling Martin Perlstedt <100 Iqbal Musaji 2020-01-01

035110 Upphandling Iqbal Musaji <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035110 Upphandling Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035120 E-handel Ida Johansson 0 Anton Eriksson 2020-01-01 2020-08-31

035120 E-handel 0 Petra Nilsson 2020-09-01

035120 E-handel Iqbal Musaji <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035120 E-handel Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035130 Logistik Ida Johansson 0 Anton Eriksson 2020-01-01 2020-08-31

035130 Logistik 0 Petra Nilsson 2020-09-01

035130 Logistik Iqbal Musaji <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035130 Logistik Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035140 Hållbarhet Ida Johansson 0 Anton Eriksson 2020-01-01 2020-08-31

035140 Hållbarhet 0 Petra Nilsson 2020-09-01

035140 Hållbarhet Iqbal Musaji <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035140 Hållbarhet Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035210 Säkerhet Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

035210 Säkerhet Rangbar Mohammad <100 Peder Englund 2020-01-01

035210 Säkerhet Peder Englund <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035210 Säkerhet Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

035220 Kunskap Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

035220 Kunskap Peder Englund <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

035220 Kunskap Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01



037100 Kommungemensam vht, kontorsledning Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

037100 Kommungemensam vht, kontorsledning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

037200 Kommungemensam vht, sekretariat Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

037200 Kommungemensam vht, sekretariat Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

037200 Kommungemensam vht, sekretariat Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

037400 Kommungemensam vht, ekonomistyrning Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

037400 Kommungemensam vht, ekonomistyrning Magnus Widén <500 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

037400 Kommungemensam vht, ekonomistyrning Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

037800 Kommungemensam vht, samhällsplanering Petra Nilsson 0 Åsa Mattsson 2019-01-01

037800 Kommungemensam vht, samhällsplanering Bengt Himmelmann <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

037800 Kommungemensam vht, samhällsplanering Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

039170 Fastighetsförsäljningar Maria Andrén 0 Petra Nilsson 2020-01-01

039170 Fastighetsförsäljningar Elisabeth Eickhoff <500 1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén 2021-01-01

039170 Fastighetsförsäljningar Svante Stomberg >500
1. Magnus Widén, 2. Annica Dahlén, 3. 

Anders Glemfelt, 4. Ingegerd Eriksson 2020-01-01

090500 Kap. kostn, fakturering Energianläggn Roger Cardell 0 Magnus Widén 2020-01-01

090500 Kap. kostn, fakturering Energianläggn Magnus Widén obegränsat 1. Annica Dahlén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

091000 Pensionsutbetalningar Lola Heimdahl Ahlberger 0 Margaretha Bengtsson 2020-01-01

091000 Pensionsutbetalningar Annica Dahlén obegränsat 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01

094000 Finansiella kostnader/ intäkter Evelina Pirs 0 Susanne Glans 2020-01-01

094000 Finansiella kostnader/ intäkter Susanne Glans obegränsat Magnus Widén 2020-01-01

094100 Internbanken Carina Andell 0 Susanne Glans 2020-01-01

094100 Internbanken Susanne Glans obegränsat Magnus Widén 2020-01-01

095100 Personal-Bil Margaretha Bengtsson 0 Lola Heimdahl Ahlberger 2020-01-01

095100 Personal-Bil Annica Dahlén obegränsat 1. Magnus Widén, 2. Ingegerd Eriksson 2021-01-01
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00837 1.1.6.3 

  

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP) Vi tillsammans. En arena för alla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bidrar under åren 2021-2023 med 800 tkr årligen och 

finansieringen sker inom ramen för de beviljade medel som Borås Stad erhållit 

från Tillväxtverket 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 

Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 

Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod. 

Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka 

segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre 

hälsa. Det pågår ett omfattande arbete inom ramen för Socialt hållbart Borås – 

vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Handlingsplanen för detta arbete är 

i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade 

analyser av livsvillkoren i Borås Stad. En förutsättning är att arbetet sker 

tvärsektoriellt, över nämnd- och förvaltningsgränser samt i samverkan mellan 

offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 

 

I handlingsplanen lyfts arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

som ett utvecklingsområde. IF Elfsborg har nu inkommit med en skrivelse som 

beskriver hur IF Elfsborg tillsammans med Borås stad vill samarbeta kring 

målgruppen unga Boråsare 16-20 år som inte studerar, med det långsiktiga 

målet att återgå och fullfölja sina studier. Samarbetet ska bedrivas under 3 år, 

2021-01-01 till och med 2023-12-31. Arbetslivsnämnden fattar beslut om 

överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Vi tillsammans En 

arena för alla.  Borås stad bidrar årligen med 800 tkr och finansieringen sker 

med de beviljade medel, 34,4mnkr som Borås stad erhållit från Tillväxtverket. 

 

Kommunstelsens bedömning 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Arbetslivsnämndens tecknar en  

överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med IF Elfsborg 

Vi tillsammans En arena för alla. Finansiering sker inom ramen för de beviljade 

medel som Borås Stad erhållit från Tillväxtverket  
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  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från IF Elfsborg om överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) Vi tillsammans. En arena för alla, 2020-11-09 

2. Kommunstyrelsens skrivelse, Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) Vi tillsammans. En arena för alla, 2020-12-11 

  

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 

3. IF Elfsborg 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 

Vi tillsammans 

   En arena för alla 

 

 

 

 

Bakgrund  
IF Elfsborg har som Borås största elitidrottsförening ett unikt varumärke och styrka i att skapa 

kontakter i samhället, dessutom tillgång till många kompetenser som man är beredd att tillföra Borås 

stad. Detta görs inom ramen för föreningens sociala arbete med samhällsansvar. 

Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att öka samarbetet med idéburna sektorn, 

dvs. organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande. Staden driver även ett långsiktigt 

arbete med målet att minska skillnaderna i människors livsvillkor, som benämns Socialt hållbart 

Borås.  Med denna överenskommelse struktureras Elfsborgs och Borås stads samarbete kring 

målgruppen unga Boråsare 16-20 år som inte studerar, med det långsiktiga målet att återgå och 

fullfölja sina studier. 

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden: Organisationsnummer 212000-1561 
 

IF Elfsborg 

Organisationsnummer: 864500-9823  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med detta IOP är att vi tillsammans, staden och IF Elfsborg strukturerar vårt samarbete och 

fördjupar vår samverkan med ett gemensamt långsiktigt mål.  Genom avtalet stärker vi vår 

samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet syftar till att tydliggöra det som vi 

ofta redan gjort och reda ut spelreglerna oss emellan.  

Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara fri 

och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Verksamheten ska ske i nära samverkan mellan IF Elfsborg och den KAA-enhet som Borås stad byggt 

upp för att fånga upp 16-20 åringar som inte går i gymnasieskolan. Målet är att så många som möjligt 

ska inspireras och motiveras till att återuppta studier. 

Huvudsyftet med vårt samarbete är att nyttja IF Elfsborgs sponsornätverk för att finna praktikplatser 

samt insatsen ”prova på bransch & yrke” som ger ungdomarna insikt i vad som krävs på en 

arbetsplats.  

En viktig del är att genom meningsfull praktik inte bara få nya insikter utan även bättre hälsa genom 

att bryta passivitet och isolering som ofta leder till psykisk ohälsa. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på IF Elfsborgs initiativ och vårt tidigare samarbete, överenskommelsen 

är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation 

och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
IF Elfsborg är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende styrelse. 
Verksamheten som bedrivs inom ramen för föreningens samhällsengagemang Vi tillsammans, är inte 
heller på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt. 
IF Elfsborg förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som 
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.  

Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog 

som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för att kritik 

kan bli följden av transparens. För Borås stad är det särskilt viktigt att vi alltid kan redovisa hur våra 

gemensamma skattepengar används. 

Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med föreningens representanter, 

träffas första året månadsvis, efter första året minst 4 gånger per år för avstämning hur samarbetet 

löper på, och som kan vidta åtgärder där det eventuellt inte fungerar. If Elfsborg är sammankallande 

och protokollförare till styrgruppen.  

Styrgruppen kan även komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom denna IOP, så 

ska förankring ske i respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till revidering/utveckling av denna 

IOP. 

Borås stad skall få en årlig avrapportering från IF Elfsborg om hur pengar som staden bidragit med 

använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året.  
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Beskrivning av En arena för alla  
En arena för alla - IF Elfsborg samarbetar med Borås stad/KAA-enheten i arbetet kring 16-20 åringar 

som inte går i gymnasiet. Genom en meningsfull praktik kan motivationen öka till att återuppta 

studier i någon form. 

Samarbetet bedrivs utifrån största möjliga flexibilitet så att vi tillsammans kan fånga upp 

ungdomarna när de är redo för nästa steg. Borås stad har ansvaret för att finna och motivera 

målgruppen till insatser inom En arena för alla. 

IF Elfsborg ansvarar för: 

 Att anskaffa praktikplatser samt förbereda arbetsplatser i näringslivet på att ta emot 

målgruppen 

 ”Prova på bransch & yrke”, vilket innebär att en ungdom ”skuggar” en bransch eller ett yrke 

under en kortare period 

 Målgruppen ska ha tillgång till IF Elfsborgs gym en stående tid varje vecka. Elfsborg ansvarar 
för att personal finns på plats utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.   

Mål för IOPn En arena för alla 
 Första året: förarbete av arbetsplatser samt erbjuda minst 35 personer en praktikplats 

 Andra och tredje året: minst 50 personer/år erbjuds en praktikplats  

 Minst 10 personer/år har erbjudits ”prova på bransch & yrke”  

 Ge förutsättningar för att målgruppen ska komma igång med fysisk aktivitet i form av 

gymträning 

Ekonomiska och ideella insatser 

 Uppföljning och styrning, en styrgrupp med representanter för IF Elfsborg och Borås 

stad/KAA enhet. IF Elfsborg kan även bjudas in till Nämndsammanträden och KAA styrgrupp 

för att redogöra för arbetet. 

 IF Elfsborg bidrar med kontakter, kunskap och resurser som finns inom elitverksamheten i 

föreningen. 

 ”En arena för alla” samarbetar aktivt med IF Elfsborgs sponsorföretag för att möjliggöra 

praktikanskaffning och ”prova på bransch & yrke”. 

 Borås stad bidrar med 800 tkr årligen under avtalstiden för ”En arena för alla”, för att täcka IF 

Elfsborgs faktiska kostnader för projektledning och personella resurser.  

 Staden genom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen bidrar med att upplåta lokaler för att 

bedriva verksamhet på Arenaområdet 

IF Elfsborg fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år. Det är fritt för IF Elfsborg att söka medel från 

andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka samhällsarbetet inom Vi tillsammans.  
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Marknadsföring  
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva 

verksamheten och de insatser som utförs genom ”En arena för alla” samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre år, 2021-01-01 till och med 2023-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Varsel 
om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före respektive årsskifte och med en 
avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.   
 

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med upp till 2 år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 
6 månader innan överenskommelsen upphör. 

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande 

avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna innan förändringarna genomförs, 

föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i 

sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst 

under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 

6 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan IF Elfsborg bli återbetalningsskyldig för delar av 

eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog 

mellan överenskommelsens parter.  

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.  

Borås, datum 

_______________________________________________ 

Ordförande Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads yttrande över remiss av Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län rörande föreskrifter om förbud 

mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar för att motverka smittspridning av covid-

19. Länsstyrelsens beslut 23 november 2020.   

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och beslutar att sända in detta till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 

 

 

Datum 

2020-12-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00831 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby  
 

Datum 

20201201 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00831 1.1.2.1 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033-357062 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Borås Stads yttrande över remiss av Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län rörande föreskrifter om förbud 

mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar för att motverka smittspridning av covid-

19. Länsstyrelsens beslut 23 november 2020.   

Länsstyrelsens dnr 213-53170-2020. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och beslutar att sända in detta till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 23 november 2020 meddelat nya 

föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19.  

 

Föreskrifterna träder i kraft den 24 november 2020 och gäller tills vidare. 

 

Borås stad har den 24 november 2020 fått rubricerade remiss för yttrande. 

Yttrandet ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast den 30 

november 2020. Inkomna synpunkter på föreskrifterna med tillhörande 

konsekvensutredning är av betydelse i det kommande arbetet med att 

kontinuerligt ompröva föreskrifterna och remissvaren blir en del i 

Länsstyrelsens beslutsunderlag. Remissvar som inkommer efter att remisstiden 

gått ut kommer därför att beaktas vid den löpande prövningen om när 

föreskrifterna kan förändras eller helt eller delvis upphävas. Omprövningen 

görs i dialog med länets smittskyddsläkare och är beroende på hur 

smittspridningen utvecklar sig i länet. Den korta remisstiden gör att det inte är 

möjligt för staden att i sin tur remittera yttrandet mer än på begränsat sätt. 

Borås Stads Krisledningsnämnd samt Borås Stads Krisledningsstab har, var för 

sig, tagit del av föreliggande förslag till yttrande den 30 november resp. 26 

november 2020. 
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Synpunkter 

Länsstyrelsens beslutade den 29 oktober om föreskrifter innebärande en 

begränsning när det gäller allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar till maximalt 50 personer, oavsett plats och sammanhang.  

Vid kommunstyrelsens remissvar vad avsåg nämnda beslut framförde 

kommunstyrelsen bland annat följande synpunkter;  

Med hänvisning till den snabbt ökade smittspridningen i Västra Götalands län 

är det av högsta vikt att åtgärder vidtas för att motverka och stoppa en ökning 

av smittspridningen. Borås Stad menar att nödvändiga åtgärder för att 

åstadkomma en minskning av smittspridningen måste vara prioriterad framför 

annat, liv och hälsa måste komma först.  

Inför Länsstyrelsens nu fattade beslut om begränsningar om max 8 personer 

när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har 

Länsstyrelsen, efter en konsekvensbedömning, ansett att föreskrifterna inte 

bedöms ha några negativa konsekvenser för det kommunala självstyret.  

Vad gäller offentlig service, till exempel tillgänglighet till arrangemang på 

bibliotek och medborgarkontor, bedöms föreskrifterna dock medföra vissa 

negativa konsekvenser. Dock anses behovet av åtgärder för att motverka 

smittspridningen mer angelägna och den beslutade begränsningen som 

nödvändig. 

Borås Stad understryker att det är av vikt att en löpande omprövning, beroende 

av hur smittspridningen utvecklar sig i länet, görs och att omprövningen görs i 

dialog med länets smittskyddsläkare.  

Borås Stad har inga ytterligare synpunkter, vare sig vad gäller länsstyrelsens 

beslut om nya föreskrifter eller vad gäller myndighetens bedömning avseende 

konsekvenser av beslutet vad gäller kommunens verksamheter och det 

kommunala självstyret. 

Ärendet i sin helhet 

Länsstyrelsens beslutade, den 29 oktober 2020, att meddela föreskrifter 

innebärande att inga allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar 

inom Västra Götalands län, oavsett plats, sammanhang eller vidtagna 

smittskyddsåtgärder, får samla fler än femtio (50) deltagare. Beslutet fattades 

som en åtgärd för att motverka ökning av smittspridning av covid-19 i Västra 

Götalands län. Beslutet gällde perioden 1 november till den 19 november och 

skulle kunna komma att förlängas.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu beslutat att förbjuda allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. 

Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Detta 

beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. 

Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 

november. 
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Beslutet fattades den 23 november och innebär att det från och med den 24 

november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Bakgrunden till beslutet är att 

begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19. 

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller 

Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid 

begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, 

oavsett trosinriktning. 

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta (8) personer från 

och med 24 november. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. 

Den 23 november beslutade länsstyrelsen att maxantalet på 8 personer även ska 

gälla för sittande publik i Västra Götaland från 24 november. Detta beslut gäller 

istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda 

undantag som nu finns i Västra Götaland är undantaget för begravningar som 

får samla maximalt 20 deltagare. 

Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid-

19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har fattats efter avstämning med 

länets smittskyddsläkare. 

Föreskrifterna träder i kraft den 24 november 2020 och gäller tills vidare. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 
 

Rättsenheten 

  
Remiss 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att 
motverka smittspridning av covid-19 

Länsstyrelserna i Västra Götalands län har den 23 november 2020 meddelat 
föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19. Föreskrifterna träder i 
kraft den 24 november 2020 och gäller tills vidare. 

Föreskrifterna och den tillhörande konsekvensutredningen skickas nu på remiss. 
Inkomna synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet med att kontinuerligt 
ompröva föreskrifterna och remissvaren blir en del i Länsstyrelsens 
beslutsunderlag. I remissen ligger att Länsstyrelsen vill ha synpunkter på 
bedömningarna i konsekvensutredningen. Om remissinstansen inte har några 
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

Skriftliga synpunkter på förslag till föreskrifter och på konsekvensutredningen 
skickas till covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Svar ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 november 2020. Ange 
diarienummer 213-53170-2020. 

Remissvar som inkommer efter att remisstiden gått ut kommer fortsatt att beaktas 
vid den löpande prövningen om när föreskrifterna kan förändras eller helt eller 
delvis upphävas. Omprövningen görs i dialog med länets smittskyddsläkare och är 
beroende på hur smittspridningen utvecklar sig i länet.  

Remissen skickas till sändlistan nedan men läggs även upp på Länsstyrelsens 
webbplats för att möjliggöra för berörda att komma med synpunkter. Nationella 
aktörer ombeds att vidaredistribuera remissen till sina lokala eller regionala aktörer 
inom Västra Götalands län. 

Bilagor 

- Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 (14 FS 2020:27). 

- Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 inom Västra Götalands län (dnr 213-53138-
2020) 

  

mailto:covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Remiss 
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Sändlista 

 
-          Folkhälsomyndigheten 
-          Företagarna  
-          Länets kommuner 
-          Musikförläggarna   
-          Polismyndigheten 
-          Regelrådet 
-          RF-SISU Västra Götaland 
-          Riksidrottsförbundet 
-          Smittskyddsläkaren 
-          Sponsrings & Eventsverige 
-          Svensk scenkonst   
-          Svenskt näringsliv   
-          Säkerhetspolisen 
-          Visita   
-          Västra Götalandsregionen 
-          Västsvenska Handelskammaren 
-          Övriga aktörer i regional samverkan 

 
 
För kännedom 
 

-   Finansdepartementet 
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Västra Götalands läns 
författningssamling

Länsstyrelsen

14 FS 2020:27 
Utkom från trycket den 
23 november 2020

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att 
motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19;

beslutade den 23 november 2020.
(213-53138-2020)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) följande. 

1 §  I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, finns bestämmelser om att 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än visst 
i förordningen angivet antal deltagare, tills vidare inte får hållas inom 
Sverige.

Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att 
hålla sådana inom Västra Götalands län.

2 §  Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som 
avses i 1 § tredje stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att 
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills 
vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom Västra Götalands län.

3 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i 
dessa föreskrifter finns i 2 kap. 29 § ordningslagen (1993:1617).

Page 1 of 2
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2020.

ANDERS DANIELSSON

Claire Melin
Rättsenheten

Page 2 of 2
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Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om 
förbud mot vissa allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar för att motverka smittspridning 
av covid- 19 inom Västra Götalands län

Bakgrund 
Den 12 mars 2020 trädde förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fortsättningsvis 
förbudsförordningen, i kraft. Ursprungligen gällde att maximalt 500 deltagare fick 
delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 
29 mars 2020, gällde i stället maximalt 50 deltagare inom Sverige. Den 8 oktober 
2020 ändrades reglerna så att förbudet inte gäller allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, med undantag för danstillställningar (ny lydelse från och 
med den 1 november 2020), som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av 
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det 
innebär att för danstillställningarna gäller begränsningen på högst 50 deltagare. 
Den 1 november 2020 ändrades förbudet igen på så sätt att begränsningen om 50 
deltagare inte längre gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
med högst 300 sittande deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats 
med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas 
förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid 
sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra 
får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. 

Den 3 november 2020 trädde Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Ändringarna innebär 
bland annat att när konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter 
anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället 
organisera verksamheten så att besökare sitter ned. Antalet besökare i samma 
sällskap ska dessutom uppgå till högst åtta personer.

Regeringen har den 20 november 2020 beslutat att ändra förbudsförordningen på så 
sätt att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana 
sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen har samtidigt 
tagits bort. 

Regeringen har även beslutat att från begränsningen om maximalt 8 deltagare vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar undanta allmänna 
sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om 
antalet inte är fler än 20.
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Förordningsändringarna träder i kraft den 24 november 2020 och bestämmelserna 
gäller tills vidare.

Av motiven till förändringen, promemorian Förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 
(Ju2020/04130), framgår följande. Smittspridningen av det nya coronaviruset har 
ökat kraftigt under hösten och att läget nu är mycket allvarligt. Antalet personer 
med covid-19 som vårdas på sjukhus och inom intensivvården har ökat i flera 
regioner och allt fler avlider av sjukdomen. Skärpta lokala allmänna råd har införts 
i flera regioner. Eftersom ändringen innebär inskränkningar av de ekonomiska 
konsekvenserna och de ytterligare inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och 
rättigheter som den innebär bör ändringen inte gälla längre än absolut nödvändigt 
enligt regeringens bedömning. Förordningen kommer, i nära dialog med 
Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den 
föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. 

När det gäller frågan om undantaget för sittande deltagare gör regeringen 
bedömningen att det ska behållas. För dessa arrangemang kvarstår gränsen om 
maximalt 300 deltagare om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst 
en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar 
för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller 
tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser 
närmare än en meter från varandra. Regeringen hänvisar till att länsstyrelserna får 
utnyttja den möjlighet som finns för att lokalt begränsa detta deltagarantal om det 
anses finnas skäl för det.

Bemyndigande
Genom 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) får 
Länsstyrelsen meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det 
hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare 
än som anges i 1 § i den nya förordningen, om det är nödvändigt för att motverka 
epidemi.

Länsstyrelsen har beslutat att meddela ytterligare begränsningar i antalet deltagare 
vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet. Denna 
konsekvensutredning innehåller en motivering till varför det anses nödvändigt.

Beskrivning av problemet och vad Länsstyrelsen vill uppnå

Nu gällande reglering

Från och med den 24 november 2020 har 1 § förbudsförordningen följande lydelse. 

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta 
deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. 

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls 
med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. 
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Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en 
sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt 
skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid 
sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra 
får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.

Länsstyrelsens begränsning av allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar

Smittspridningen av covid-19 har den senaste tiden ökat kraftigt inom länet. 

För att läget inte ska förvärras är det viktigt att de sociala kontakterna nu ytterligare 
begränsas. Samtidigt får begränsningarna inte sträcka sig längre än vad som är 
absolut nödvändigt med hänsyn till de syften som bär upp begränsningen. Detta 
gäller särskilt den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten.

Att begränsa grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd som bör användas 
med stor försiktighet och på ett sätt som inte är mer inskränkande än vad som är 
nödvändigt. 

Länets smittskyddsläkare meddelade vid möte med Länsstyrelsen den 20 november 
2020 att han delar och står bakom bedömningen att det inom länet krävs ytterligare 
begränsningar från förbudsförordningen. Smittskyddsläkaren anser att maximalt 8 
deltagare är en nödvändig begränsning utifrån gällande läge i länet, med eventuellt 
undantag för begravningar upp till maximalt 20 deltagare om inte regeringen 
beslutar om ett sådant undantag. 

Folkhälsomyndigheten har den 19 november 2020 beslutat om att förlänga de 
lokala allmänna råden med inskränkningar inom Västra Götalands län, som 
meddelades den 29 oktober 2020. Förlängningen gäller till och med den 13 
december 2020.

I det läge som just nu råder vad gäller spridningen av covid-19 ser Länsstyrelsen 
tillsammans med smittskyddsläkaren att åtgärder som inskränker allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar är motiverade för att motverka en 
ökning av smittspridningen. Den lokala begränsningen inom länet ska gälla under 
samma tid som den av regeringen beslutade gränsen i förbudsförordningen, det vill 
säga vid upprättandet av denna konsekvensutredning maximalt 8 deltagare.

Länsstyrelsen har beaktat proportionalitetskravet i 2 kap. 21 § Regeringsformen vid 
bedömningen av begränsningen av antalet deltagare. Med hänsyn till att 
begränsningen innebär en inskränkning i grundlagsstadgade fri- och rättigheter gör 
Länsstyrelsen bedömningen att begränsningen inte bör gälla längre än det är 
absolut nödvändigt. För att kongruera med den av regeringen beslutade ändringen 
om deltagarantalet föreslås föreskriften gälla tills vidare. Den kommer dock, i nära 
dialog med smittskyddsläkaren, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att 
den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. 

Sammantaget innebär Länsstyrelsens föreskrifter att allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar inom länet inte får samla fler än 8 deltagare. Dock gäller 
det av regeringen beslutade undantaget för allmänna sammankomster för 
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religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är 
fler än 20. 

Alternativa lösningar och effekter av utebliven reglering
Ett alternativ är att inte besluta om lokala föreskrifter, eller att besluta om lokala 
föreskrifter för en del av länet. Det skulle innebära att förbudsförordningens 
reglering om maximalt antal deltagare skulle gälla för länet eller för de delar av 
länet där lokal föreskrift inte är beslutad. Därmed skulle det vara möjligt att 
arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 300 sittande 
deltagare.

En utebliven reglering bedöms innebära ökad risk för smittspridning och därmed 
ökad sjuklighet och dödsfall i befolkningen samt ökad belastning och ökade 
kostnader för sjukvården.

Ökningen av antalet smittade personer sker inom hela länet och någon begränsning 
till att endast gälla vissa kommuner bedöms inte tillräcklig utifrån nuvarande 
smittspridning. Smittspridningen tar inte hänsyn till geografiska indelningar och en 
begränsning till endast vissa kommuner innebär att den effekt som föreskrifterna 
vill uppnå därmed kan gå förlorad.

Regeringen har uttalat att maximalt 8 deltagare ska vara normerade för såväl 
sammankomster som tillställningar enligt ordningslagen som andra arrangemang.  
Smittspridningstakten i länet är fortsatt hög. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen 
bedömt att det i nuläget inte är ett alternativ att tillåta fler än 8 deltagare även om 
deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och 
det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till 
varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Vilka som berörs av regleringen
Främst berörs den som arrangerar allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar. Även allmänheten påverkas då möjligheten till att delta vid vissa 
sådana arrangemang innebär en ytterligare inskränkning i rörelsefriheten och rätten 
att utöva grundläggande fri- och rättigheter i länet.

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför
Idrottsrörelsen, näringslivet och det offentliga kommer att påverkas i stor grad. De 
flesta berörda verksamheter har, mot bakgrund av tidigare gällande förbud, under 
en längre tid varit starkt påverkade av begränsningen. Föreskrifterna innebär 
fortsatta negativa ekonomiska konsekvenser för de som arrangerar allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär såväl förlorade intäkter 
som ökade kostnader. Det innebär även konsekvenser för enskildas rörelsefrihet.

Nu beslutad begränsning gäller tills vidare men kommer i nära dialog med länets 
smittskyddsläkare att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den 
föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Vidare ska 
begränsningen endast gälla så länge det är absolut nödvändigt.
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Den tidigare deltagarbegränsningen om 50 deltagare innebar redan kraftigt 
begränsade möjligheter för kulturverksamheter, arrangörer, företag och föreningar 
att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel 
teaterföreställningar, konserter, biografvisningar och idrottsevenemang. 

Begränsning om 8 deltagare kommer att innebära att ännu färre allmänna 
sammankomster eller offentliga tillställningar kommer kunna genomföras. Detta 
kommer få stora fortsatta negativa ekonomiska konsekvenser för många företag 
och föreningar som drabbas både direkt och indirekt av förbudet, vilket i sin tur 
kan leda till ytterligare minskad sysselsättning. 

Allmänheten påverkas då den sänkta deltagargränsen innebär en ytterligare 
inskränkning i grundlagsfästa rättigheter.

Som tidigare nämnts beslutade regeringen att deltagarbegränsningen inte gäller för 
sittande publik om 300 personer den 1 november 2020. Ändringen innebar en 
välkommen lättnad för många arrangörer av tillställningar och sammankomster 
samt för allmänhetens möjligheter att delta i sådana tillställningar. Regeringen 
beslut att från och med den 24 november begränsa deltagandet har bemötts med 
farhågor och missnöje från berörda aktörer. Länsstyrelsen har vid sitt beslut att 
även begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för sittande 
deltagare till maximalt 8 deltagare beaktat de negativa konsekvenserna för 
näringsidkare och enskilda som vill delta i sådana arrangemang. Detta måste dock 
ställas mot de stora samhällskostnader som en hög spridningstakt av covid-19 
innebär och den belastning, personalmässigt och ekonomiskt, som det i sin tur 
innebär för sjukvården. Erfarenheterna under våren 2020 visar dessutom att 
sjukvården behöver ha beredskap att hantera effekterna av smittan och att det 
underlättas om trycket på vården hålls på en hanterbar nivå. Slutligen har beaktats 
att det rör det sig om en reglering som ska upphävas så fort den inte längre behövs 
för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19. 

Effekter för regionerna, det kommunala självstyret och 
finansieringsprincipen m.m.
Myndighetens bedömning är att föreskrifterna inte bedöms ha några negativa 
konsekvenser för det kommunala självstyret. 

Vad gäller offentlig service, till exempel tillgänglighet till arrangemang på 
bibliotek och medborgarkontor, bedöms föreskrifterna medföra vissa negativa 
konsekvenser. Dock är behovet av åtgärder för att motverka smittspridningen mer 
angelägna och den beslutade begränsningen nödvändig.   

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges EU-anslutning
I ordningslagen finns bland annat de begränsningar i demonstrationsfrihet- och 
mötesfrihets som är motiverade av ordnings- och säkerhetsskäl. Regeringen har 
därutöver beslutat om den särskilda förordningen om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen har bemyndigats av 
regeringen, i både ordningslagen och den nya förordningen, att besluta om 
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ytterligare begränsningar enlig ordningslagen. Överväganden ifråga om 
inskränkningar för att motverka en epidemi finns därmed behandlade i gällande 
lagstiftning.

Föreskrifterna träffar alla som vistas i länet. Länsstyrelsen bedömer att 
föreskrifterna inte är diskriminerande eller på något annat sätt inskränker de 
grundläggande fri- och rättigheterna i EU-gemenskapen.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas med avseende 
på ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser
Ett remissförfarande har inte kunnat genomföras på grund av att regleringen har 
brådskat. Samråd har skett med länets smittskyddsläkare.

Polismyndigheten har informerats om det tilltänka beslutet. Under den tiden 
föreskrifterna gäller avser Länsstyrelsen att genomföra samverkan med aktörer 
inom länet.

Det centrala budskapet är att det nu inte är tillåtet med allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Det enda undantaget gäller 
allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av 
dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20 i enlighet med 1 § andra stycket 
förbudsförordningen. 

Föreskrifterna är beslutade den 23 november 2020 och kungjordes samma dag samt 
trädde i kraft den 24 november 2020. Detta är ett absolut minimum vad gäller 
framförhållning och ett förfarande som bara ska användas i absoluta undantagsfall. 
Länsstyrelsen bedömer förfarandet som nödvändigt i detta fall eftersom 
föreskrifterna ytterst syftar till att skydda liv och hälsa.

Några andra hänsyn bedöms inte nödvändiga.

Övrigt
Föreskrifterna tar hänsyn till barns rättigheter.
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Arbetslivsförvaltningen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Tina Arekvist Lundell anställs som förvaltningschef för 

Arbetslivsförvaltningen    

 

 

 

Datum 

2020-12-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00901 2.3.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Annica Dahlén 
 

Datum 

20201203 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.stad@boras.se 
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Annica Dahlén 
Handläggare 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00901 2.3.2.1 

  

 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Arbetslivsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Tina Arekvist Lundell anställs som förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen.        

Ärendet i sin helhet 

Två personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för 

Arbetslivsförvaltningen. Tre grupper deltog i intervjuerna:  

Grupp 1: Arbetslivsnämndens presidium, kommunalråd, Stadsdirektör samt 

Personalchef 

Grupp 2: Arbetslivsförvaltningens ledningsgrupp  

Grupp 3: Fack.    

Efter en samlad bedömning föreslås att Tina Arekvist Lundell erbjuds tjänsten 

som förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen. Tina är idag 

Vuxenutbildningschef på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen i 

Borås Stad.                    

Beslutsunderlag 

1. MBL-protokoll (bifogas senare) 

   

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsförvaltningen 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg  

Stadsdirektör 
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Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00748 2.1.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2020-10-15 Annica Dahlén   

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

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 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00748 2.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av arkivregler 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- Fastställa Borås Stads arkivregler 

            

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads arkivregler ska revideras under 2020. Stadsarkivet har gått igenom 

reglerna och gjort bedömningen att det inte behöver ändras utan kan fastställas 

på nytt.   

Under hösten 2019 kom betänkandet Härifrån till evigheten- en långsiktig 

arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) från Arkivutredningen. 

Betänkandet har varit ute på remiss, men det finns ingen proposition lagd 

utifrån betänkandet. Skulle det komma en ändring i Arkivlagen innan det är 

dags för nästa revidering kommer givetvis reglerna att tas upp igen för 

eventuella ändringar.  

Reglerna har inte remitterats till nämnder eller bolag då det inte är några 

förändringar föreslagna i reglerna. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads arkivregler att gälla för ytterligare 

fyra år.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads Arkivregler 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 



 Strategi

 Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Arkivregler



2 Borås Stad  |   Borås Stads Arkivregler

Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: 21 december 2016, xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna 
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Borås Stads Arkivregler
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande regler för hantering av arkiv gälla för Borås Stad.

Reglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för 
andra kommunala organ med självständig ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i 
ägardirektiv eller motsvarande.

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

Vad är arkiv?
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera nämnder 
bildar arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av 
upptagningen.

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov.

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

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

Arkivvård
Varje nämnd och styrelse ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv 
enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas 
och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur 
arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i 
en arkivbeskrivning och i en dokumenthanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig 
åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, 
manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas 
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och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. 
Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande 
arkivvården.

Gallring
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt 
eller delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket 
viktigt att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring 
av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför;

• informationsförlust,

• förlust av möjliga informationssammanställningar,

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

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

Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.Arkivmyndigheten är huvudman till stadsarkivet.
Arkivmyndigheten får delegera befogenheter som arkivmyndighet till stadsarkivarien.

Arkivmyndigheten ska

• utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag

• förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter
överenskommelse,

• lämna rekommendationer och riktlinjer kring metoder, materiel och skydd
rörande arkivvården.

• Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även

• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,

• ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag,

• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad
behandling, som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,

• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att
ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Vart tog redogörelsen vägen? 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.        

 

 

 

 

Datum 

2020-11-19 Ylva Lengberg 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-23 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00182 1.1.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2020-02-21 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00182 1.1.2.25 

  

 

Svar på initiativärende: Vart tog redogörelsen vägen? 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.        

Sammanfattning  

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) har vid Kommunstyrelsens 

sammanträde 17 februari 2020 lämnat in ett initiativärende och yrkar att ”i 

samband med att hemlöshetskartläggningen för 2018 behandlades i 

Kommunstyrelsen lade Vänsterpartiet ett tilläggsförslag om att 

Kommunstyrelsen skulle ges en redovisning av Individ- och 

familjeomsorgsnämndens och AB Bostäders arbete med bostad först. Yrkandet 

bifölls av kommunstyrelsen. Detta med hänvisning till formuleringarna om 

detsamma i Borås Stads Program mot hemlöshet. Sedan dess har det snart gått 

ett år och en ny hemlöshetskartläggning har tagits fram. Denna visar att 

hemlösheten i Borås fortsätter öka, inte minst hemlösheten kopplad till 

situation 2. Kommunstyrelsen har emellertid ännu inte fått den redogörelse 

som vi begärde. Med anledning av detta väljer Vänsterpartiet att återigen 

aktualisera frågan. 

Individ- och familjeomsorgens verksamhetschef  Vanja Myrén har vid 

Kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2020 redovisat muntligt enligt 

initiativärendets intentioner.                  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V): Vart tog 

redogörelsen vägen? 

   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



Till Kommunstyrelsens möte 2020-02-17: 

Initiativärende: Vart tog redogörelsen vägen? 
 
I samband med att hemlöshetskartläggningen för 2018 behandlades i Kommunstyrelsen lade 
Vänsterpartiet ett tilläggsförslag om att Kommunstyrelsen skulle ges en redovisning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens och AB Bostäders arbete med bostad först. Yrkandet 
bifölls av kommunstyrelsen. Detta med hänvisning till formuleringarna om detsamma i Borås 
Stads Program mot hemlöshet. Sedan dess har det snart gått ett år och en ny 
hemlöshetskartläggning har tagits fram. Denna visar att hemlösheten i Borås fortsätter öka, 
inte minst hemlösheten kopplad till situation 2. Kommunstyrelsen har emellertid ännu inte fått 
den redogörelse som vi begärde. Med anledning av detta väljer Vänsterpartiet att återigen 
aktualisera frågan. 
 
Vänsterpartiet föreslår: 
 
Att kommunstyrelsen skyndsamt ges en redovisning av Individ- och 
familjeomsorgsnämndens och AB Bostäders arbete med bostad först 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del Kommunstyrelsens rapport och 

lägger den till handlingarna. 

Informationen från övriga nämnder läggs till handlingarna.  

 

 

 

 

Datum 

2020-11-19 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00646 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2020-11-09 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00646 3.7.2.0 

  

 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del Kommunstyrelsens rapport och 

lägger den till handlingarna. 

Informationen från övriga nämnder läggs till handlingarna.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kommuner får enligt Kommunallagen 10 kap 7-9§§ (2017:725) lämna över 

verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp 

verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 

att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.  

Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för uppföljning av 

utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 

styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 

uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t e x vård 

och omsorg. Eftersom riktlinjerna avser upphandlad verksamhet är det viktigt 

att påpeka att krav på uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan 

gällande avtal. De krav som ställs kan endast påverka förfrågningsunderlag och 

avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet med uppföljning och insyn kommer 

således att successivt införas efter hand som nya avtal träffas med privata 

utförare.  

Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför 

inte. 

Uppföljningen avser perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020 och 

fokuserar på den verksamhet i första hand utförs direkt riktat mot de som bor, 

vistas eller verkar i Borås Stad och som bedrivs inom vård och omsorg och 

snöröjning.   

Denna uppföljning ska inte heller jämställas med den systematiska 

avtalsuppföljning som sker för all upphandlad verksamhet. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Kommunstyrelsens rapport 

3. Sociala Omsorgsnämndens rapport 

4. Individ- och familjeomsorgens rapport 

5. Tekniska nämndens rapport 

6. Vård- och äldrenämndens rapport  

  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Ylva Lengberg  

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 
 

 

 

Uppföljning av utförare av 

kommunal verksamhet 2020 

Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten. 
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Denna uppföljning avser perioden 2019-07-01 till och med 2020-06-30 
 
 

2 Aktuella utförare 

Borås Stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet i fråga om hemtjänst. Handläggning av 
förfrågningsunderlag, avtalsuppföljning samt beslut om sanktioner sker på Stadsledningskansliet. Det 
dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser sker på respektive förvaltning. 

Under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 har 6 olika bolag varit aktiva inom ramen för lag om 
valfrihet. Två hemtjänstbolag har tillkommit under perioden och ett bolag har fått avslutas. 

På kommunens hemsida annonseras villkoren för att auktoriseras som utförare i kommunen och de 
avtal som skrivs med bolagen gäller ett år i taget. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

Sammanställning över aktuella utförare inom hemtjänst 

Bolag Godkänd 

Anneliinas Hemtjänst AB Ja 

Med Omtanke AB Nej 

Osdals Hemtjänst AB Ja 

Brämhults Hemtjänst AB Ja 

Casa Berget Ja 

24H Vård och Omsorg Ja 

Resultatet av 2019 års avtalsuppföljning har lett till i att alla bolagen har fått förnyad auktorisering utom 
Med Omtanke. Med Omtanke förlorade auktorisationen och avtalet sades upp med sista dagen 31 mars 
2020. Orsaken till uppsägningen var att bolaget inte använde dokumentationsutrustning på ett korrekt 
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sätt samt att kvalitetsarbetet brast avsevärt. Två nya företag startade under vintern 2019 – 2020. 

3.2 Måluppfyllelse 

Socialstyrelsen gör brukarundersökningar varje år. Dessa brukarundersökningar ställer många frågor 
och resultatet skiljer sig mellan de olika bolagen. Nedan följer en sammanställning av hur det ser ut i 
jämförelse med riket och Borås Stad: 

  % positiva svar  

Påstående Riket Borås Privat regi 

Personalen tar hänsyn 
till den äldres egna 
åsikter och önskemål 

86 84 81 

Känner sig trygg med 
hemtjänst 

86 81 76 

Känner förtroende för 
personalen 

90 87 81 

  

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

Signaler att kvalitetsarbetet i ett av bolagen inte fungerade vid utförande av hemtjänst inkom till stadens 
kännedom under vintern 2020. Samtidigt framkom att bolaget brast i dokumentationskraven. Klagomål 
och signaler eller avvikelser ska bearbetas av bolagen själva. Syftet med att bolagen själva ska bearbeta 
klagomål och avvikelser är att organisationerna ska lära sig och utifrån erfarenhet förbättra och säkra 
sin verksamhet. Om det inte görs sägs avtalet med bolaget upp. 

Godkännande inför den nya avtalsperioden utesluter inte att Borås Stad kan säga upp eller kräva 
åtgärder mot bolagen under avtalstiden. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

De styrdokument som finns gäller för att vården om den enskilda ska fungera. Följs inte 
styrdokumenten skrivs avvikelser med krav på förbättringar. Generellt sett följer bolagen de 
styrdokument som gäller för dem eftersom annars fungerar inte vården om den enskilde. 

4 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Inget av bolagen har motsatt sig eller motarbetat samverkan och vissa bolag har en mer transparent 
kultur än andra bolag. Förutom kontakter mellan beställande förvaltningar och bolagen dagligen i 
individärenden förekommer fyra träffar per år där alla bolagen är inbjudna. Dessa möten rör 



Kommunstyrelsen, Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2020 4(4) 

information och förändringar och genomförs i dialogform. 

5 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

I avtalet finns villkor som innebär att bolagen lyder under samma regler om allmänna handlingar som 
den offentliga verksamheten. Vid kontakter med allmänheten informeras om den möjligheten. 



 
 

 
 

Uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 2020 
Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten. 
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

2 Aktuella utförare 

År 2009 beslutade Sociala omsorgsnämnden att 14 utav förvaltningens grupp- och servicebostäder 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle upphandlas enligt LOU. Utav 
dessa 14 bostäder är 11 gruppbostäder och tre är servicebostäder. På Sociala omsorgsförvaltningen 
finns också ett gruppboende som sedan juli 2011 drivs som ett föräldrakooperativ. 

Från år 2010 fram till idag har tre upphandlingar enligt LOU genomförts. Senaste upphandlingen 
genomfördes mellan 22 maj 2017 till 3 december 2018. Attendo vann upphandlingen och i april 2018 
skrev Sociala omsorgsnämnden avtal för dessa 14 LSS- bostäder. Avtalet omfattar tre år med möjlighet 
med ensidig option att förlänga med ytterligare 36 månader. Den 3 december 2018 övertog Attendo 
verksamheterna och påbörjade sitt arbete i Borås Stad. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 
verksamheten 

Den årliga brukarundersökningen från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är frivillig att 
genomföra och tidigare utförare valde att inte medverka i undersökningen. I tidigare avtal var det heller 
inte kravställt att privata utförare skulle ingå i Borås Stads brukarundersökning. I nya avtalet som gäller 
från 2018-12-03 ska också Attendo medverka i brukarundersökningen som Borås Stad genomför. 
Resultatet för 2019 visar att företaget hade en hög svarsfrekvens inom gruppbostäderna som låg på 
79% och inom servicebostad låg resultatet på 37,5%. Resultatet från brukarundersökningen visar att 
inom gruppstäder är brukarna mest nöjda med följande områden: ”Får du den hjälp du vill ha hemma”- 
90%, ” Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?”-89% och ” Får du den hjälp du vill 
ha hemma?”-87%. Sammanfattningsvis kan konstateras att Attendo gruppbostäders verksamhet har 
högre resultat än Riket inom samtliga områden i enkäten. 

Resultatet från brukarundersökningen gällande servicebostad visar att brukarna är mest nöjda inom 
följande områden: ”Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?-97%, ”Får du den hjälp 
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du vill ha av boendepersonalen?” -94% samt ”Bryr sig boendepersonalen om dig?-94%. Även här kan 
sammanfattningsvis konstateras att Attendo servicebostäders verksamhet har högre resultat än Riket 
inom samtliga områden i enkäten. 

Sociala omsorgsnämndens LSS-handläggare utför individuppföljningar av brukarnas insatser och hur 
väl behoven tillgodoses. Om resultatet från individuppföljningar visar att brukarnas behov inte 
tillgodoses eller om brukarna inte är nöjda med verksamheten kan det innebära att en händelsestyrd 
uppföljning genomförs på boendet. 

MAS/MAR och SAS följer de inkomna avvikelser utifrån lagstiftningarna och gör kontinuerliga 
analyser av alla verksamheter inom förvaltningen. Om analysen eller de signaler som inkommer påvisar 
att det finns risk för att brukarna inte får den vård och omsorg som de är berättigade till kan 
professionerna MAS/MAR och SAS också göra händelsestyrda uppföljningar på enheterna. 

Senast 2019-08-08 genomfördes en händelsestyrd uppföljning på ett utav Attendos boenden. 
Uppföljningen genomfördes av samtliga professioner då det uppmärksammandes brister i 
patientsäkerheten och det fanns risker för missförhållanden. Uppföljningen visade att det fanns 
händelser som inte var utreda av boendet och fick krav på sig att utreda dem, se över bemanningen och 
personalens utbildning i förflyttningsteknik, utreda enhetens avvikelser samt att se till att brukarna får 
sina behov tillgodosedda. 

Uppföljning/avstämningsmöten på det aktuella boendet skede vid flera tillfällen och utfördes av 
avtalsuppföljare samt förvaltningens SAS. Uppföljningarna presenteras i separat rapport som är 
diarieförd i förvaltningen. 

3.2 Måluppfyllelse 

Fram till Attendos övertagande i december 2018 har inga mål kopplade till Borås Stad funnits i avtalen 
med privata utförare. I nuvarande avtal har Sociala omsorgsnämnden följande huvudmål med 
utförandet: 

"LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de 
kan påverka vilken stöd och service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv 
som möjligt. 

Utförare och de berörda verksamheter som omfattas av detta avtal ska utföra insatser med god kvalité 
som utgår från den enskildes delaktighet, medbestämmande, inflytande och integritet. Insatser ska 
genomföras med hög personalkontinuitet och kontinuitet i utförandet av stöd, service och omvårdnad. 
Medarbetare ska utföra sitt uppdrag med kompetens inom LSS för den enskildes bästa." 

Övriga mål som är kopplade till Borås Stad i avtalet är följande: 

1. ”Utföraren ska beakta Borås Stads miljömål. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett 
strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. 
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden. Utföraren ska källsortera avfall. 
Utföraren organiserar själv sitt arbete med att se till att miljöarbetet efterlevs. Årlig rapportering 
av miljöarbetet sker i verksamhetsberättelsen. Borås Stad ska när som helst kunna efterfråga 
material för uppföljning.” 

2.  ”Utföraren ska följa de av Borås stads fastställda policys och miljömål kopplade till måltider" 
Uppföljning av dessa kommer göras under år 2020. 
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3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 
föreskrifter 

Alla SKA-krav som finns i avtalet med Attendo är sådant som finns i våra lagar, förordningar och 
allmänna föreskrifter och ska gälla för alla verksamheter inom bostad med särskild service enligt LSS. 
Dessa SKA-krav följs främst upp på de kvartalsvisa samverkansmötena. 

Hur uppföljning har skett, se under punkt 4. 

Genomförandeplaner, social dokumentation och avvikelser 

I avtalet är det reglerat att alla brukare ska ha en upprättad genomförandeplan. Samtliga brukare på 
Attendos boenden har en genomförandeplan vilket innebär 100% kravuppfyllelse. Detta visades i en 
uppföljning som avtalsuppföljaren genomförde i april månad. Majoritet av granskade 
genomförandeplaner håller en god kvalitet och beskriver på ett tydligt sätt brukarnas olika behov av 
stöd och hjälp utifrån vad, hur, när och av vem insatsen ska utföras. Resultatet är också att majoritet av 
brukarna har två stödpersoner. 

Alla 14 boenden dokumenterar enligt rutin social dokumentation i Viva. Inledningsvis var inte 
följsamheten till kravet fullgod: Svårigheter att få till en fungerande IT-miljö från Borås Stads sida och 
missförstånd gjorde att dokumentationen fördröjdes på vissa boenden. En analys av granskning av 
social dokumentation är att det ofta är samma personal som dokumenterar. 

Avvikelsearbetet och rapportering av avvikelser i Viva har kommit igång på alla boenden. Dock finns 
det variationer och förbättringar inom detta område måste göras. Verksamhetscheferna är informerade 
och uppföljning av avvikelsearbetet kommer ske. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Attendo följer de styrdokument som det ställs krav på i förfrågningsunderlaget. Resultat och analys 
redovisas bland annat i verksamhetsberättelser. 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit att omhänderta och 
säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och arbetssätt och lära känna varandra; både för 
brukare, personal och chefer. Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det tar tid att starta igång 
en ny verksamhet. Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har kommit en god 
bit på väg och genomfört mycket under sitt dryga ett och ett halvt år i Borås Stad. Det finns dock 
behov av fortsatt arbete men flera krav har åtgärdats. Det finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända 
krav ska förbättras vilket också underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med 
Attendo sker löpande för att säkra kvaliteten i Attendos verksamheter. De krav som fått ej godkänt 
eller delvis godkänt kommer följas upp igen under hösten 2020. 
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4 Hur genomfördes uppföljningen 

I december varje år planeras kommande års uppföljningar. Det görs enligt en matris för att täcka in de 
krav, både grundläggande SKA-krav och mervärdeskrav, som Attendo ska utföra och följa under 
avtalstiden. Uppföljningsplanen kommuniceras därefter med Attendo. 

Från juli 2019-juni 2020 har följande uppföljningar genomförts: 

Mellan februari och april 2020 gjordes en total uppföljning av de krav som inte var godkända under 
2019. 

Mervärdesuppföljning 

I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden. Dessa mervärden är 
utöver de grundläggande ska krav som finns i avtalet. Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav” 
eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal. Uppföljning av mervärden syftar till att säkerställa 
att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. Eftersom varje mervärde 
innehåller flera delar, har ett urval gjorts inför vårens uppföljning gjorts. 

Under perioden har följande mervärden följts upp: 

1. Attraktiv arbetsgivare 
2. Personal bemanning 
3. Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter 

Samverkansmöten 

På samverkansmötena som sker en gång per kvartal presenteras och diskuteras frågor, resultat, 
möjligheter och utmaningar. Syftet är att det ska skapa ett lärande, verka förebyggande och skapa en 
god samverkan mellan Borås Stad och Attendo samt underlätta för Attendo att bedriva verksamhet i 
Borås Stad. På dessa möten presenteras också resultaten efter genomförda uppföljningar och vi 
diskuterar igenom dem tillsammans. Likaså bjuds personer in till mötena såsom MAS, verksamhetschef 
från Sociala omsorgsförvaltningen, avtalsansvarig mm. 

Varje samverkansmöte har ett tema. Utifrån temat presenteras delar i avtalet utifrån upprättade skakrav. 
Attendos verksamhetschefer presenterar på mötet hur de uppfyller skakraven i avtalet utifrån aktuellt 
temaområde. SOF kan också komma stämma av samma frågor och svar med personal eller brukare. 

Under andra halvåret 2019har det varit ett samverkansmöte. Möten som var inplanerade i februari och 
maj månad 2020 blev inställda på grund av den pågående pandemin. 

Följande teman har genomförts: 

1. November 2019: Personal- utbildning och bemanning, systematiskt kvalitetsarbete 
2. Februari 2020: Kost och måltider 

Reflektionen efter årets genomförda uppföljningar är att det finns en transparens och god dialog Sociala 
omsorgsförvaltningen och Attendo emellan. Både i sådant som fungerar bra men också i sådant som 
behöver åtgärdas och förbättras. Metoden för uppföljning och återkoppling av resultaten har också 
blivit mer tydlig för alla parter ju längre tid samarbetet har pågått. Detta kan vara en förklaring till att 
majoritet av kraven som följdes upp under hösten 2019 blev godkända direkt. Det finns dock 
fortfarande behov av åtgärder och utveckling på framförallt fem boenden (av totalt 14 boenden) som 
inte uppnår godkänt resultat på flera av kraven. 

Attendo har under året visat en god vilja att skyndsamt hantera och agera. Resultatet visar att det har 
givit god effekt. Dock är det viktigt att poängtera att vissa saker, som framkommit i uppföljningen, tar 
längre tid att åtgärda då det innebär förändrade arbetssätt och nya sätt att tänka hos medarbetare men 
också för brukare. Uppföljning, dialog och samverkan kommer fortsätta utvecklas för att tillsammans 
med Attendo säkra kvaliteten i verksamheterna för brukarnas bästa. 
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Åtgärdsplaner 

Om uppföljning visar ett ej godkänt eller delvis godkänt resultat ska verksamhetschef inkomma med 
åtgärdsplan med beskrivning hur och när åtgärder kommer vidtas. Det underlättar efterföljande 
uppföljning av kraven. 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 
utföraren varit? 

Samverkan med Attendo har mellan juli 2019 och juni 2020 fungerat väl. Upplevelsen är att Attendo 
har en positiv inställning till uppföljningen och hur resultaten presenteras. De beskriver att 
uppföljningarna ses som en hjälp att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna - att man gör rätt saker 
på rätt sätt. Samverkansmötet upplevs från alla inblandade vara ett lyckat koncept för att ha en god 
dialog och samverkan, i stort som smått. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 
resultatet uppföljningen? 

En gång varje halvår presenteras en sammanställning av genomförda uppföljningar av privata utförare 
och dess resultat för Sociala omsorgsnämnden. Rapporten diarieförs och är möjlig för allmänheten att 
ta del av. Likaså diarieförs de rapporter som upprättas därutöver såsom händelsestyrd uppföljning som 
genomförts i verksamheterna. Dessa rapporter är också en offentlig handling och är möjliga att ta del 
av om så önskas. 

Sociala omsorgsförvaltningen har inte specifikt informerat allmänheten om denna möjlighet. När 
allmänheten eller media kontaktar Sociala omsorgsförvaltningens tjänstepersoner, hänvisas till 
upprättade rapporten som finnas att läsa och därmed kan allmänheten ta del av resultatet. Dessa kan 
skickas till vederbörande via mail eller post om så önskas. 
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Uppföljning av privata utförare av kommunal 

verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten med 
uppföljning av privata utförare under tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30 
samt översända denna till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

När vården genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen 

enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in vård inom flera områden vilka 

systematiskt ska följas upp.  Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på 

ett strukturerat och systematiskt sätt.  

 

Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser 

tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30. Inför uppföljning som gjordes 2019 

hade en ny mall för rapportering av uppföljning har tagits fram för samtliga 

nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används nu för 

andra gången. Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under 

det gånga året fokuserat på att ta fram en modell för uppföljning och använt 

denna modell på Hem för vård och boenden inom barn- och ungdomsvård 

respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell 

används och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva 

revideras och förändras inför kommande år. SKL Kommentus har under våren 

2020 börjat se på en uppföljningsmodell som då avser de avtal som de har och 

där de även skulle göra vissa uppföljningsinsatser för anslutna kommuner 

såsom Borås stad när det gäller HVB Barn och unga. Nämnden kommer att 

följa detta och om SKL Kommentus genomför uppföljningar även framöver ta 

del av och använda dessa resultat.   

Beslutsunderlag 

1. Pilotprojekt Uppföljning av privata utförare 2020, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden                             

Samverkan 

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

När vården genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 
3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.  Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in 
vård inom flera områden vilka systematiskt ska följas upp.  Uppföljning och kontroll av utförare ska 
göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, 
säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för 
utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Denna rapport omfattar uppföljning av fyra HVB-hem som genomförts under perioden 2020-03-01 – 
2020-06-30. Uppföljningarna genomförs som ett pilotprojekt utifrån den plan som finns för 
uppföljning av privata utförare inom Individ- och familjeomsorgsnämnden.  

2 Aktuella utförare 

Nämnden hade fram till piloten 2020 enbart följt upp det stödboende för vuxna med missbruk och 
psykisk problematik som genomförs via entreprenad. När det gäller avtal för familjehemsvård och Hem 
för vård och boende har nämnden främst genomfört individuppföljning och endast i begränsad 
omfattning gjort uppföljning av ingångna avtal. På den individuella nivån omfattar uppföljningen 
uppgifter före, under och efter en insats. Vårdplaner och genomförandeplaner som finns för varje 
brukare följs upp och handläggaren kan på så vis följa om brukarens situation förändrats från den 
första kontakten till att den avslutats. Vidare går det att följa om insatser genomförts, slutförts eller om 
det finns ytterligare behov som behöver tillgodoses. Insatserna följs upp på individnivå regelbundet och 
minst var sjätte månad görs en mer omfattande dokumenterad uppföljning som även lämnas till 
nämndens sociala utskott.  

Avtalen med privata utförare är utformade som ramavtal med flertal utförare där verksamheterna gör 
avrop utifrån brukares specifika behov. Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata 
utförare via LOU inom familjehemsvård och Hem för vård och boende (HVB). I samtliga fall 
upphandlas ett stort antal familjehemsföretag och HVB-hem. Endast ett antal av dessa konsulentstödda 
familjehemsföretag eller HVB-hem används någon gång under avtalsperioden. Skälet till att ett stort 
antal utförare upphandlas är att detta behövs för att hitta rätt matchning för enskilda barn, ungdomar 
och vuxna med sinsemellan mycket skiftande problematik. Vissa HVB-hem har använts endast vid 
något enstaka tillfälle och likadant gäller de konsulentstödda familjehemsföretagen. 

Under 2018 upphandlades ett IT-system för att tydligare kunna följa förfrågningar och avrop av vård. 
Systemet levereras av företaget Placeringsinfo och syftet är att detta ska ge ett underlag för att tydligare 
följa behov och göra uppföljning. 

Under slutet av 2017 inledde SKL Kommentus sin upphandling av HVB barn och unga som slutfördes 
2019. Under 2018 inleddes upphandling av HVB Vuxna samt för Familjehemsvård för barn och 
Familjehemsvård för vuxna. Upphandlingarna slutfördes hösten 2019. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har av denna anledning avvaktat fram till hösten 2019 med att ta fram en 
uppföljningsplan kring dessa ramavtal. 

Nämnden började hösten 2019 att ta fram uppföljningsmallar för olika delar av den vård som 
genomförs av privata utförare. 

En uppföljningsmall för konsulentsstödda familjehemsföretag togs fram våren 2020 och kan vid behov 
användas hösten 2020. När det gäller konsulentstödda familjehemsföretag så är vårdens utformning, 
innehåll och resultat även beroende av det enskilda familjehemmet och inte enbart hur väl det 
konsulentstödda familjehemsföretaget lever upp till de krav som ställt i upphandlingen. Uppföljning av 
varje enskild individ är därför fortfarande grundläggande för att se hur väl vården genomförs och även 
hur företaget lever upp till utlovad kvalitet. 
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Ett boende på entreprenad för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är 
upphandlat via LOU via ny upphandling 2020. Uppföljning av boendet kommer ske tidigast 2021 och 
uppföljningsmall till detta tas fram inför planerad uppföljning. 

Den här uppföljningen avser ramavtalsuppföljning av HVB-hem för Vuxna/Unga Vuxna samt HVB-
hem för Barn och Unga. Våren 2020 färdigställdes en mall för respektive verksamhetsområde. Fyra 
HVB-hem har följts upp totalt, två HVB-hem inom respektive område. Boendena har selektivt valts ut 
utifrån hur frekvent de använts under 2019. De valda HVB-hemmen för vuxna och unga vuxna har 
under 2019 har mellan 20-40 placeringar under året medan HVB-hemmen för barn och unga enbart 
haft enstaka placeringar. Pilotuppföljningen kommer att utvärderas och ses över till den uppföljning 
som ska ske under perioden hösten 2020 - våren 2021. 

 

 

HVB-hem som följts upp i pilotprojektet: 

 

Iris utvecklingscenter i Mullsjö (HVB-Vuxna/Unga Vuxna) 

Behandlingsenhet för 41 vuxna kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra 

livsproblem. Behandlingen riktar sig och behandlar missbruk/beroende, psykisk hälsa och fysisk hälsa. 

 

Rubinen (HVB-Vuxna/Unga Vuxna) 

Motivation- och omvårdnadsboende för kvinnor och män med missbruk och samsjuklighet i åldrarna 

21-65 år. Tyngdpunkt på män och kvinnor i ålder 25-45 år med samsjuklighet och måttligt 

omvårdnadsbehov samt stort behov av samtal. Samt på äldre män och kvinnor med mer omfattande 

samtalsbehov och mindre behov av samtalsterapi. 

 

HVB Caremore Hulebäck i Lidköping (HVB-Barn och Unga) 

Caremore Hulebäck är ett hem för vård och boende (HVB) för sex barn och unga 11-18 år som vårdas 

enligt SoL och LVU med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet 

och har en högre omhändertagandegrad och förstärkt bemanning. De unga kan ha bekymmer med sin 

sociala interaktion, relationsproblem med föräldrar och kamrater. De utsätter sin hälsa och utveckling 

för påtagliga risker genom eget beteende, såsom skolk och rymningar hemifrån. Skolgången kan vara 

bristfällig eller havererad. 

 

Crewford Care Diö HVB i Bohult (HVB-Barn och Unga) 

Crewford Care är ett hem för vård och boende (HVB) för totalt åtta pojkar i åldern 13 år till 18 som är i 

begynnande kriminalitet och missbruk. Målgruppen har ett socialt nedbrytande beteende, problem med 

sociala färdigheter och utsätter sig för destruktiva sociala och kriminella relationer och situationer. De 

kan ha begått brott, använt beroendeframkallande medel och kan ha impulsiva och utåtagerande 

beteenden. 
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3 Resultat av uppföljningen 

Med hänsyn taget till HVB-boendena så lämnas inga detaljer ut i denna uppföljningsrapport kring 

resultat på verksamhetsnivå. En sammanställd resultatredovisning utifrån samtliga HVB-boenden är 

genomförd.  

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

I pilotprojektet genomfördes inga egna brukarundersökningar eller intervjuer med de placerade på 

boendena. Däremot har två HVB-hem för vuxna och unga vuxna genomfört externa 

brukarundersökningar som har sammanställts. I ett av fallen är svarsfrekvensen för låg, enbart 13 %, 

för att kunna dra några slutsatser, även om omdömena var goda från de få klienter som svarat. I det 

andra fallet är resultaten från brukarnas omdömen goda. Den avser 18 klienters värderingar av insatser 

på boendet i samband med att placeringen avslutades under andra halvåret av 2019. 

Brukarundersökningen genomfördes av extern part. 

HVB-hem för barn och unga har genomfört brukarundersökningar men har inte haft system för 

sammanställning av resultaten på aggregerad nivå. Ena HVB-boendet påbörjade brukarundersökningar 

genom UngDok hösten 2019 och avser att sammanställa och analysera resultaten hösten 2020. Det 

andra boendet för barn och unga genomför månatliga individuppföljningar via KASAM- och Livets 

Stege-formulär som skrivs av den unge tillsammans med kontaktperson under kontaktmannasamtal. 

Dessa följs enbart upp på individnivå och sammanställs inte på verksamhetsnivå. 

Under tillsyn genomförd i april 2019 av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, intervjuades tre 

placerade ungdomar på ett HVB-boende för barn och unga. Ungdomarna kände sig trygga och fick 

stöd, omsorg och hjälp på boendet. De var delaktiga i sin planering av vården samt fick påverka 

boendemiljö, mat och sin fritid. HVB-boendet hade ännu inte haft tillsyn under 2020 när uppföljningen 

genomfördes. 

Under tillsyn från det andra HVB-boendet genomförd i februari 2019 framkom av tre intervjuade 

ungdomar att de inte kände till sina individuella insatser utifrån vård- och genomförandeplan. 

Ungdomarna efterfrågade mer aktiviteter och mer stimulans och uppgav att personalen inte frågar vad 

de vill. Fyra ungdomar var inskrivna vid tillsynstillfället. Ett förbättringsarbete genomfördes på boendet 

under 2019 för att säkerställa barnen och ungdomarnas delaktighet i sin vård. Ännu en tillsyn 

genomfördes under mars 2020 men då önskade ingen av de placerade barnen samtala med 

inspektörerna från IVO. HVB-boendet påvisade inga brister och tillsynen visade i huvudsak att 

personalens arbetssätt möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i sin vård. 

 

3.2 Måluppfyllelse 

HVB-hemmen har tillfrågats om statistik på måluppfyllelse gällande samtliga placeringar, utifrån 

vårdplan vid avslutad placering. Rutiner för uppföljning av måluppfyllelse är under bearbetning hos de 

två HVB-hem för barn och unga. Ett HVB-hem för barn och unga höll under uppföljningstillfället på 
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att ta fram rutiner för uppföljning av måluppfyllelse genom ADAD. De använde sig tidigare av en 

fysisk enkät för att dokumentera resultat utifrån måluppfyllelse vilket inte fungerade. Det andra HVB-

boendet för barn och unga mäter olika nyckeltal dagligen kring den unges insatser men dessa 

sammanställs inte och följs idag inte upp på aggregerad nivå. Ambitionen enligt föreståndaren är att få 

till sammanställningar och använda dem vid behandlingskonferensen för varje brukare. Måluppfyllelse i 

form av fullföljd vård utifrån vårdplan mäts inte i dagsläget och inga planer finns på att ta fram ett 

sådant system i dagsläget. De andra två HVB-hem för vuxna och unga vuxna har en måluppfyllelse på 

mellan 56-70 % gällande avslutade placeringar där klienten har fått den vård som krävts utifrån 

vårdplanen. 

Utöver ovanstående resultat kring måluppfyllelse så har även en sammantagen bedömning om huruvida 

HVB-hemmen uppfyller sina respektive verksamhetsmål tagits av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Bedömningen är gjord efter analys av de uppgifter som kommit in genom 

bland annat tillsynsrapporter från IVO, enkät och intervju genomförd av föreståndare, synpunkter från 

handläggare på Individ- och familjeomsorgförvaltningen och eventuella kvalitetsberättelse, 

brukarenkäter och dylikt från HVB-hemmen.  

Det genomförs individuppföljningar i samtliga placeringar av handläggare på Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen där måluppfyllelse stäms av kopplat till vårdplan och genomförandeplan. I 

den här piloten har individuppföljningar från förvaltningen, kopplade till placeringar på de fyra HVB-

hemmen inte följts upp. Beslut om detta är taget utifrån prioriteringar av tid och resurser i 

förvaltningen. Därmed ingår inte måluppfyllelse kopplade till individuppföljning i den sammantagna 

bedömningen.  

Resultat utifrån piloten om sammantagen måluppfyllelse är att tre av fyra HVB-hem uppfyller sina 

verksamhetsmål och kravställda mål utifrån uppföljningen. Ett HVB-hem uppfyller det till största del 

men brister i vissa delar; främst vad gäller att starta insatser i tid samt i sin samverkan med andra 

myndigheter och instanser. Se ytterligare information under rubrik 3.5 ”Följsamhet till kravställd 

kvalitet”. 

 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

 
I de upphandlingar som genomförts med HVB-hem har krav ställts på att utförarna ska följa lagar, 
förordningar och allmänna föreskrifter samt att de ska arbeta utifrån beprövad erfarenhet och 
evidensbaserad praktik. I uppföljningen säkerställdes att verksamheterna följde lagkrav gällande 
personalen kompetens, bemanningsnivå, ledningssystem och tillstånd att bedriva verksamhet.  
 
I uppföljningen kontrollerades även att den placerades behov av hälso- och sjukvård tillgodoses. I ett 
fall på ett HVB-hem hade en läkarundersökning inte skett efter en placering fastän handläggaren har 
skickat ut en remiss flera månader tidigare i samband med inskrivning av den placerade.  
 
Samtliga HVB-hem följer lagar, förordningar och allmänna föreskrifter. Tre av fyra HVB-hem har haft 
tillsyn av IVO under våren 2020. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat 
några brister inom de områden som tillsynen omfattat i någon av tillsynerna däremot påtalades brister i 
ett av dessa HVB-hem under förgående år, men dessa brister hade åtgärdats vid tillsyn 2020. 
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3.4 Följsamhet till Borås stads styrdokument  

Eftersom upphandling av HVB-hem för barn och unga är genomförd av SKL-Kommentus, så är det 

inte kravställt i upphandlingen om att de upphandlade verksamheterna ska följa Borås stads 

styrdokument.  

Vad gäller upphandling av HVB-hem för vuxna och unga vuxna så krävs av verksamheterna att de 

informerat sig om, samt att de efterlever innehållet i Borås Stads uppförandekod under hela 

avtalsperioden. Borås stads uppförandekod berör främst anställnings- och arbetsvillkor såsom krav om 

skäliga löner och arbetstider, en hälsosam och säker arbetsmiljö och likabehandling. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har inte kontrollerat samtliga delar i uppförandekoden vid uppföljning men 

kan konstatera att verksamheterna har följt uppförandekoden kring de delar som har följts upp. 

 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

De krav som ställts i avtalen för HVB-hem kring kvalitet har gåtts igenom. Strukturerad vård av god 

kvalitet, brukarens delaktighet och inflytande, uppfyllda krav på säkerhet och att krav på lokalerna och 

dess inredning är ytterligare delar som följts upp. 

Samtliga boenden uppfyller krav på säkerhet, personalens kompetens och bemanning.  

Samtliga HVB-hem har adekvata ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet samt relevanta 
policydokument och rutiner även om de inte alla rutiner alltid efterlevs i alla HVB-hem.  

Samtliga HVB-hem har system och rutiner för att säkerställa den placerades delaktighet i sin vård samt 
möjlighet att påverka sin fritid. 

Samtliga HVB-hem uppfyller krav kring lokalerna och dess inredning. Samtliga klienter har tillgång till 

egna rum och lokalerna är hemtrevliga, välskötta och brandsäkra. Denna bedömning görs utifrån 

uppgifter som inkommit av föreståndare, handläggare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

samt från IVO. Ett fysiskt besök har inte varit möjlig på grund av smittorisk av Covid19.  

I avtalet för HVB-hem för barn och unga ställs krav kring insatser; och verksamheterna ska: 

 omgående komma igång med insatsen  

 kontakta uppdragsgivaren vid misstanke om att förväntat mål av insatsen enligt uppdraget inte 
kommer att uppnås. 

 under insatsen regelbundet följa upp den placerades upplevelse av trygghet, hälsa, delaktighet 
och bemötande. 
 

Ett HVB-hem för barn och unga uppfyller detta krav och ett annat HVB-hem uppfyller det inte då det 
funnits fall där insatser inte startats igång omgående utan att det har dröjt flera månader utan att 
insatser kommit igång, eller att det inte kom igång alls. Det gäller både interna insatser på boendet men 
även externa insatser som att 

 den placerade omgående ska få påbörja skola  

 möjliggöra sysselsättning i form av exempelvis praktikplats om den placerade inte går i skola 

 den placerade ska genomgå läkarundersökning  
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Föreståndaren till detta HVB-hem anser att samverkan kring skolan inte varit god, att specifik ungdom 

tackat nej till samtliga erbjudanden samt att tillräcklig sysselsättning, både på boendet och via 

exempelvis Arbetsförmedlingen, är svår att få till.  

4 Hur genomfördes uppföljningen 

Uppföljningsmallar har skapats i en arbetsgrupp med metodhandledare från båda 
verksamhetsområdena samt en verksamhetsutvecklare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Arbetsgruppen har utgått från ramavtalen och valt ut att följa upp följande områden; 
personal/bemanning, ledningssystem/verksamhet samt klientens vård och delaktighet. 

Uppföljningen genomfördes främst av en verksamhetsutvecklare och delades upp i olika delar.  

1) Först valdes HVB-hem ut, utifrån hur frekvent de används.  

2) Därefter efterfrågades tillsynsrapporter och beslut från IVO som lästes igenom och användes 
för att besvara delar i uppföljningsmallen.  

3) Handläggare på förvaltningen kontaktades som fick lämna in sina erfarenheter och synpunkter 
kring HVB-hemmen och deras kvalitet på vården.  

4) En enkätundersökning skickades till verksamhetsansvarig på respektive HVB-hem. De blev 
tillbedda att svara på enkäten samt bifoga diverse dokument såsom medarbetar- och 
brukarundersökningar, förgående års resultatsammanställning på gruppnivå/aggregerad nivå, 
bilagor på eventuella Lex Sarah-rapporter, synpunkter och klagomål, protokoll från brandsyn 
med mera. Dessa lästes igenom. 

5) Intervjuformulär skapades anpassat till de uppgifter som inkommit och användes vid videomöte 
med föreståndaren HVB-boendet.  

6) En rapport per respektive HVB-boende sammanställdes och användes som underlag för att 
skriva detta dokument. 

 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Gällande tre av fyra HVB-hem så har samverkan mellan handläggare på Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och personalen på boendena varit god. Vissa HVB-hem behöver förbättra 

sin återrapportering till den placerades handläggare, både muntligen och skriftligen. I ett av fallen hade 

samverkan kring permissioner gällande barn och unga behövt stärkas. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Nämndens avsikt är att publicera rapporten på Borås stads hemsida under Kvalitetsuppföljning.  
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§ 121 Dnr TEN 2020-00650 1.2.2.1 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 
styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 
uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi. Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett 
strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans 
enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra 
allmänhetens insyn. 

När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har 
lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 
kap §§ 8 och 9 (2017:725) kontrollera och följa upp verksamheten.  

Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska 
ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att 
bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom 
detaljplanelagt område där kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har 
vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via avtal sköts vägnätet i 
tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 17 maj 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare 
Gäller till och med: 2021

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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1 Inledning 
När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har lämnats över till en privat 
utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 kap §§ 8 och 9 (2017:725) kontrollera och 
följa upp verksamheten.  
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom detaljplanelagt område där 
kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via 
avtal sköts vägnätet i tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. Beskrivet 
våghållningsansvar gäller inte för det statliga allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. 

Kommunens ansvar för drift- och underhåll av vägnätet är indelat i 3 driftområden: 
Viskafors/Sandhult/Viared, Fristad/Dalsjöfors/Brämhult och Centralorten. 

Av särskilt intresse för allmänheten utgör den del av väghållningsansvaret som omfattar 
vinterväghållningen. 

 
 
 

2 Aktuella utförare 
Vinterväghållning 

För vintersäsongen 2019/2020 gällde upphandling från 2014 som gällde fram till 2020-09-01. 

Av de tre driftområdena upphandlades Viskafors/Sandhult/Viared och Fristad/Dalsjöfors/Brämhult i 
konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Centralorten förhandlingsupphandlades med 
Borås stads Servicekontor.  

Koncerninköp på Stadsledningskansliet genomförde upphandlingen på uppdrag och i dialog med 
Tekniska förvaltningen i enlighet med upprättat förfrågningsunderlag. Avtalsuppföljning, beslut om 
sanktioner, och det dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser har skett på Tekniska 
förvaltningen. 

Utfallet av upphandlingen enligt LOU blev att distriktet Viskafors/Sandhult/Viared vanns av NCC 
Roads AB och Fristad/Dalsjöfors/Brämhult vanns av Borås stads Servicekontor. 

Uppföljning av entreprenaderna görs utifrån kravställningen i förfrågningsunderlaget löpande i 
verksamheten. 
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3 Resultat av uppföljningen 
 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 
verksamheten 

Vinterväghållning 

”Kritik på teknik” är en enkätundersökning som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör vart tredje 
år. Senaste undersökningen genomfördes 2019 där analysen av resultatet sammanfattades enligt följande: 

”Snöröjning och halkbekämpning. 

Borås stad hamnar på 35:e plats av 102 kommuner över flest positivt inställda kommuninvånare vilket få anses godkänt med hänsyn 
till de resurser som ställs till förfogande. Vid jämförelse med andra kommuner kan konstateras att vi har kriterier som är skarpare 
för huvudgator jämfört med  Växjö. Jämfört med Linköping har vi lägre krav generellt, här sopsaltas nästan 20 % av GC-vägarna 
vilket motsvarar 12 mil.  För att förbättra vinterväghållningen behövs ett större anslag vilket Tekniska nämnden yrkat på i budget-
sammanhang tidigare. Framförallt förbättra snöröjning på bostadsgator (C-gator) men även förbättra för cykeltrafikanter att ta cykeln 
vintertid där ligger Borås långt ifrån riksgenomsnittet.” 

Vintertid genomförs också projektet Vintercyklist i samarbete med VG-regionen där en utvald grupp 
cyklister får vinterutrustat sin cykel och via rapportering under vintersäsongen ge feedback på hur det år 
att vara cyklist i Borås under vinterperioden.  

 
3.2 Måluppfyllelse 
Vinterväghållning 

För vinterväghållningen mäts måluppfyllelsen utifrån de krav som beskrivs i förfrågningsunderlaget. 
Uppföljning sker löpande genom kontroller, felanmälningssystem och driftmöten, 

 
 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 
föreskrifter 

Vinterväghållning 

Upphandlingskontraktet för vinterväghållningen följer det regelverk som överenskommits inom 
branschen med Allmänna bestämmelser(AB04) som grund tillsammans med material- och 
arbetsbeskrivningar.. Fel och brister i utförandet regleras med viten enligt Administrativa 
föreskrifter (AF) vilka även innehåller hävningsklausul. 

 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 
Vinterväghållning 

I Borås stads Vision 2025 framhålls under ” Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer”  att främja hållbart resande. Inom vinterväghållningen ställs därför krav 
på hög standard för skötsel av cykelvägar och de större vägarna där kollektivtrafiken har 
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anspråk på god framkomlighet vintertid.  
 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 
Vinterväghållning 

Krav på kvalitet ställs i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för avtalet. Justering kan göras under 
avtalstiden efter förhandling med entreprenören. Inför varje ny upphandling görs en genomgripande 
översyn av de krav som ställs. 

 

4 Hur genomfördes uppföljningen 
Vinterväghållning 

Uppföljning sker löpande under vinterperioden dels genom kontroller av Tekniska förvaltningens egen 
personal, genom felanmälan via Infracontrol samt månatliga driftmöten med entreprenören. 

 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 
utföraren varit? 

Vinterväghållning 

Samverkan mellan beställare och utförare sker genom driftmöten, minst 1 gång per månad. Brister i 
utförandet kontrolleras genom stickprovskontroller, utförda av beställaren. Genom systemet 
”Synpunkter och Felanmälan”, tillgängligt för Borås Stads invånare kan beställare säkerhetsställa att tex 
åtgärdstider hålls. Beställares bil är även utrustad med friktionsmätare för att kontrollera entreprenörs 
halkbekämpning. Fel och brister sanktioneras genom viten enligt AFC 5 ( Administrativa Föreskrifter ) 
och övrig handling 13.2 ” Vite vid försening” Beställare har rätt att häva avtalet enligt AFC 8 i 
Administrativa Föreskrifter.  

 
 
 
 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 
resultatet uppföljningen? 

Vinterväghållning 

Allmänheten har genom boras.se möjlighet att se vilken entreprenör som ansvarar för vilket område 
och vilka gator, gång och cykelvägar som ligger under Tekniska förvaltningens ansvar. På boras.se 
finns även möjlighet att få svar på de vanligaste frågorna som rör vinterväghållning, kriterier för 
plogning och halkbekämpning, begreppsförklaring mm. Där ges också möjlighet till direkt insyn av 
vinterväghållning, detta genom ”Snödagboken”. Allmänheten har möjlighet prenumerera på tjänsten  
snödagboken och få direkt information på åtgärder som utförts.  
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§ 90 Dnr VAN 2020-00202 1.1.3.1 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp 
verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 
styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 
att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 
uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen. 

Vård-och äldrenämnden överlämnar en rapport till Kommunstyrelsen som 
beskriver nämndens uppföljning och kontroll av de driftsentreprenaderna för 
vård- och omsorgsboendena Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17 under 
perioden 1 juli 2019 till den 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2020. 

 

Beslut expedieras till  

1. Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten. 
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

2 Aktuella utförare 

Vård- och äldrenämnden har två driftsentreprenader; Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. Båda 
drivs av Attendo Sverige AB. Vård- och äldrenämnden beslutade i november 2018 att förlänga avtalet 
med Attendo avseende Kvibergsgatan 17 ytterligare tre år och avtalet sträcker sig därmed till 2022-09-
30. För Kapplandsgatan 8 fattades i juni 2019 motsvarande beslut och det avtalet sträcker sig fram till 
2023-03-31. 

Upphandlingen som genomfördes av Stadsdelsnämnd Väster respektive Stadsdelsnämnd Öster 
omfattade både obligatoriska krav och så kallade mervärdesområden. Inom mervärdesområdena gavs 
anbudsgivare möjlighet att beskriva vad de kan leverera inom området. För Kvibergsgatan var 
mervärdesområdena Förbyggande arbete, Värdegrundsarbete, Aktiviteter och meningsfull tillvaro, 
Måltider och Bemanning. Upphandlingen för Kapplandsgatan har samma mervärdesområden förutom 
Bemanning. 

Uppföljningen av entreprenaderna omfattar både de obligatoriska kraven och det leverantören utlovat 
inom mervärdesområdena. 

  

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

Vård- och omsorgsboendena som drivs på entreprenad ingår i Socialstyrelsens brukarundersökning, 
som genomförs varje år. Resultatet för 2019 visar att 71 procent av de boende på Kapplandsgatan 8 är 
nöjda med sitt äldreboende. På Kvibergsgatan 17 är 86 procent nöjda. För Borås Stads vård och 
omsorgsboenden låg resultatet på 82 procent för 2019. 

Attendo redovisar i den verksamhetsberättelse som lämnas till nämnden vilka frågor där andelen 
positiva svar är högst respektive lägst samt vilka åtgärder som planeras för att förbättra resultatet. 

För Kapplandsgatan har frågor om trygghet, bemötande, förtroende för personalen, lätt att få kontakt 
med personalen och smaken på maten högst andel positiva svar. Frågor om besvär av ensamhet, 
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information om tillfälliga förändringar, möjligheten att påverka vid vilka tider man får hjälp och om det 
är trivsamt utomhus har lägst andel positiva svar. Kapplandsgatans resultat angående smaken på maten 
ligger dock på 71% och Riket ligger på 74%. Maten är en faktor som boendet har haft högre nöjdhet 
på, men denna faktor har minskat sedan förra året. Därför har boendet utfört kompetensinsatser i form 
av regelbundna möten med kostansvarig samt kocken som levererar maten från Borås Stad samt 
kontinuerliga återkopplingar från avdelningarna till köket via kostombuden som finns på varje 
avdelning. Åtgärder som boendet själva vidtagit är bl.a. mindre kräm till kvällsmat och förändring i 
beställningslista gällande portioner. 

Kapplandsgatan har i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen skrivit efter analys av 
brukarundersökningens resultat att de kommer fortsätta arbeta med att aktivt coacha medarbetarna i 
vikten att alltid återkoppla förändringar till brukarna. De fick positiv respons på bemötande och skapat 
en handlingsplan för att bibehålla detta och planen implementerades under Q1 2019. Planen gällde även 
frågorna angående trygghet på boendet och med medarbetarna. I undersökningen framkom att många 
tyckte att det är svårt att träffa läkare och detta kändes främmande med tanke på att läkare går rond två 
förmiddagar/vecka. Verksamheten arbetade vidare med att förtydliga och informera anhöriga och 
brukare via olika tillfällen. 

På Kvibergsgatan har frågor om trygghet, bemötande, förtroende för personalen, sammantagen nöjdhet 
och lätt att få kontakt med personalen fått högst andel positiva svar. Frågor om besvär av ensamhet, 
möjligheten att få information om tillfälliga förändringar, möjligheten att komma utomhus och 
utemiljön samt vart man vänder sig med synpunkter/klagomål fått lägst andel positiva svar. 
Kvibergsgatan har under 2019 arbetat med att utöka svarsfrekvensen på brukarundersökningen. 
Boendet har fokuserat på att få in fler synpunkter från både brukare och anhöriga då de ser att en ökad 
kommunikation även ökar brukarnöjdheten. De kan se att deras pågående arbete har gett bra resultat i 
undersökningen. Boendets fortsatta mål är bibehålla resultaten genom fortsatt arbete med 
värderingsfrågor samt kontinuerliga brukarråd där brukare är delaktiga i sin vardag. Resultaten från 
brukarundersökningen har presenterats på anhörigmöte under 2019. 

Kvibergsgatan har i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen skrivit att de kommer fortsätta arbeta 
med mervärdet som handlar om utemiljö. Under 2019 fortsatte boendet att arbeta med att förbättra 
utemiljön kring boendet. Löpande under året kommer Kvibergsgatan att lyfta frågan och prata om vart 
man vänder sig med sina synpunkter och kartlägga vilken information som saknas kring tillfälliga 
förändringar i verksamheten. 

Nämnden följer även upp brukarnas nöjdhet i samband med de uppföljningar och besök som 
förvaltningens avtalsuppföljare gör, exempelvis tillfrågas de boende om hur de upplever 
måltidssituationen när mervärdesområdet. Vid sista uppföljningen som handlade om Måltider uppvisade 
brukarna en högre nöjdhet med måltiderna och framfört att det har blivit en positiv utveckling på 
boendet. 

3.2 Måluppfyllelse 

För verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende finns endast Kommunfullmäktiges mål om 
ekologisk och närproducerade livsmedel som ligger på 50%. I upphandlingen finns krav på att privat 
utförare ska bidra till stadens mål inom området. 

Attendo har i sina verksamhetsberättelser för 2019 redovisat sina resultat. Kvibergsgatan 29,19 % och 
Kapplandsgatan 26 % med målsättningen att nå 50%. Nämnden kan konstatera att de inte uppfyller 
målen. Attendo redovisar att vissa produkter är 100% ekologiska, såsom dryck inköp från 
Systembolaget och den odling som de själva bedriver på boenden. Attendo som företag arbetar på 
nationell nivå att utöka andelen ekologiska produkter och utöka sortimentet av miljömärkta varor via 
sin E-handel. 
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3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

Attendo som vård- och omsorgsgivare är skyldiga enligt SOSFS 2011:9 att ha ett eget ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljaren har kravställt att de följer lagar och föreskrifter inom 
området. From den 1 januari 2019 blev de privata utförarna även tillståndspliktiga, det innebär att de 
måste ansöka om tillstånd att bedriva verksamheten hos IVO, Inspektionen för vård- och omsorg. 

Följsamhet till lagar, förordningar och rutiner följs upp främst genom granskning av rapporterade 
avvikelser, inlämnade Lex Sarah utredningar samt den verksamhetsgranskning som nämndens 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig 
samordnare (SAS) genomför. Verksamhetsgranskningen är likvärdig den som utförs på verksamhet i 
egen regi. I verksamhetsgranskningen används enkät till verksamhetschef på enheten med frågor om 
rutiner, avvikelsehantering osv. MAS, MAR och SAS gör också besök i verksamheten och samtalar då 
med verksamhetschef på enheten, undersköterskor och legitimerad personal. Samtidigt granskas också 
den dokumentation som finns i verksamhetssystemet (både utifrån socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen). Efter verksamhetsgranskningen skrivs en rapport till enheten och efter sex månader 
görs ett uppföljande besök. MAS, MAR och SAS genomför också oplanerad verksamhetsgranskning 
med anledning av ex inkomna avvikelser eller brister som framkommit på annat sätt. 

Under april 2019 genomförde MAS, MAR och SAS verksamhetstillsyn på Kapplandsgatan och under 
hösten gjordes en uppföljning av den. Vid uppföljningen konstaterades att enheten har aktivt arbetat 
med de åtgärder som har varit beskrivna i rapporten och uppnått goda resultat på boendet. 

  

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Verksamheterna följer de styrdokument som det ställs krav på i förfrågningsunderlaget. Resultat och 
analys redovisas bland annat i verksamhetsplan och kvalitetsberättelse. 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

I upphandlingen har stadsdelsnämnderna kravställt att leverantören ska delta i de nationella 
kvalitetsregister som Borås Stad använder och minst uppnå stadens uppsatta mål. Attendos användning 
av de nationella kvalitetsregistren följs upp i samband med uppföljning av övriga vård- och 
omsorgsboenden. Attendo ska i den patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som lämnas till nämnden 
redovisa sin måluppfyllelse under året och vilka åtgärder som planeras för att förbättra resultatet. Båda 
boendena har haft svårigheter med att bedriva arbetet med de nationella kvalitetsregistren. Detta på 
grund av avsaknad av kompetens och stöd av HSV organisationen i Borås Stad. Nämnden kan 
konstatera att Attendo inte uppfyller målen, men detta beror inte på att de inte aktivt har arbetat med 
frågan utan Borås Stads egen organisation har gjort att arbetet inte har kunnat bedrivas. Attendo har 
påtalat om svårigheterna till avtalsuppföljare. Utbildningstillfällen har varit inplanerade under våren 
2020, men på grund av rådande pandemin inte kunnat genomföras och nya tillfällen finns i höstens 
planering 2020. 
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4 Hur genomfördes uppföljningen 

Avtalsansvarig och avtalsuppföljare har under året haft fyra avtalsuppföljningar med verksamhetschef 
och biträdande verksamhetschef samt Attendos regionledning. 

Nämndens avtalsuppföljare använder från och med 2019 SKLs verktyg Kravsorteraren för att strukturera 
och planera uppföljningen och uppföljningsmetod. Verktyget stödjer också prioritering av krav ställda 
vid upphandlingen. 

Uppföljningen av mervärdesområden genomförs genom granskning av dokumentation, besök i 
verksamheten (föranmälda och oannonserade) och uppföljning av statistik. Vid besök i verksamheten 
gör avtalsuppföljare observationer samt intervjuar personal, brukare och verksamhetschef. Efter 
granskning av dokumentation och besök i verksamheten dokumenterar avtalsuppföljare resultatet. Vid 
brister överlämnas dessa till verksamhetschefen för enheten för återkoppling av handlingsplan med 
åtgärder. Handlingsplanen följs upp av avtalsuppföljare ex genom nytt besök i verksamheten. 

Under 2019/2020 har följande uppföljning av mervärden genomförts: 

Kvibergsgatan: Avtalsuppföljare har besökt boendet och intervjuat personal på varje enhet utifrån 
områden: Synpunktshantering, följsamhet till rutin ”Vård i livets slut”, utrustning i arbetet för en god 
arbetsmiljö och följsamhet till rutin ”Loggningskontroll”. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har intervjuats och redovisat inom följande 
områden: Medarbetarnas intressen och kompetens ska spegla brukarnas önskemål, IFM-individuell 
fysisk miljö, minskat läkemedelsbruk, bemanning- på varje arbetspass finns ordinarie personal i tjänst 
och demensenheter ska inte någon gång under dygnet lämnas utan tillsyn. 

Resultaten för Kvibergsgatans vård och omsorgsboende var goda. Mervärdesområdet Bemanning följs 
främst upp genom den statistik som Attendo lämnar till nämnden vid två tillfällen per år. 

Kapplandsgatan: Avtalsuppföljare har besökt boendet och intervjuat personal på varje enhet utifrån 
områden: Synpunktshantering, följsamhet till rutin ”Vård i livets slut”, utrustning i arbetet för en god 
arbetsmiljö och följsamhet till rutin ”Loggningskontroll”. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har intervjuats och redovisat inom följande 
områden: Medarbetarnas intressen och kompetens ska spegla brukarnas önskemål, IFM-individuell 
fysisk miljö, minskat läkemedelsbruk, bemanning- på varje arbetspass finns ordinarie personal i tjänst 
och demensenheter ska inte någon gång under dygnet lämnas utan tillsyn. 

Nämndens avtalsuppföljare har oannonserad besökt vård och omsorgsboendet och gjort uppföljning 
på måltider. Avtalsuppföljaren har en helgdag vid lunchtid gjort observationer och följt upp måltiderna 
på varje avdelning, intervjuat både personal och brukare. 

Resultaten för Kapplandsgatans vård och omsorgsboende var goda. Mervärdesområdet Bemanning 
följs främst upp genom den statistik som Attendo lämnar till nämnden vid två tillfällen per år. 

  

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Samverkan mellan Borås Stad och entreprenören fungerar väl. Attendo är välvilligt inställd till 
kontroller och granskning. 
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6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse finns tillgängliga 
för allmänheten genom att de registreras i nämndens diarium. Dokumentation från avtalsuppföljning 
och besök i verksamheten samt eventuella handlingsplaner från Attendos registreras i nämndens 
diarium. Utredningar enligt lex Sarah registreras i nämndens diarium. De handlingar som registreras i 
nämndens diarium anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Resultat från brukarundersökningen publiceras på Borås Stads hemsida där också Jämförelsetjänsten 
finns tillgänglig för allmänheten. 

Ett förbättringsområde inför 2020 är att också registrera rapporter från MAS, MAR och SAS 
verksamhetsgranskningar i nämndens diarium samt att på boras.se publicera Attendos patientsäkerhets- 
och kvalitetsberättelse. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fortsatt inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2, f.d. 

kurs/konferensgård vid Tolken 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fastigheten Sundholmen 2:2, f.d. kurs-och konferensanläggning vid Tolken, 

Äspered, föreslås vara i fortsatt kommunal ägo och uthyres för lämpligt 

ändamål som är förenligt med allmänhetens tillgång till området. 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00457 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2020-11-06  Elisabeth Eickhoff 

  Mark- och exploateringschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00457 3.1.2.2 

  

 

Fortsatt inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2, f.d. 

kurs/konferensgård vid Tolken 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastigheten Sundholmen 2:2, f.d. kurs-och konferensanläggning vid Tolken, 

Äspered, föreslås vara i fortsatt kommunal ägo och uthyres för lämpligt 

ändamål som är förenligt med allmänhetens tillgång till området. 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad förvärvade fastigheten Sundholmen 2:2 1994 genom förköpsrätt. 

Säljare var Stockholms kommun, som ägt fastigheten sedan 1950 och använt 

den som barnkoloni. Efter Borås Stads förvärv genomfördes under ett par år 

omfattande renoveringsarbeten och runt årsskiftet 1996/97 startades kurs- och 

konferensgården. Inom fastigheten, som är cirka 3 hektar, finns en 

huvudbyggnad, som fungerat som kurs- och konferensgård, en annexbyggnad 

med 22 sovplatser samt en förrådsbyggnad, se bifogad karta. Fastigheten ligger 

naturskönt alldeles intill Tolken och Sundholmens naturreservat och slottsruin. 

Det är ett populärt bad- och utflyktsmål för allmänheten, med stora gräsytor 

och bra parkeringsmöjligheter. Sundholmen har också varit ett uppskattat ställe 

att för bröllop och liknande tillställningar. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har från och med den 1 augusti 2020 sagt upp 

hyreskontraktet på Sundholmen och enligt Lokalförsörjningsnämnden 

föreligger inget kommunalt behov av lokalerna. I en skrivelse daterad 2020-05-

19 vill Lokalförsörjningsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt 

inriktning för fastigheten Sundholmen 2:2, se bifogat beslut. 

 

Fastigheten Sundholmen 2:2 är av strategisk betydelse för kommunen och 

föreslås därför fortsatt vara i kommunalt ägo. Kommunstyrelsen ser stora 

värden i att ha fortsatt rådighet över fastigheten eftersom den idag fungerar 

som ett populärt bad, utflyktsmål, rekreationsområde m.m., vilket kan gå 

förlorat vid en försäljning. Av den anledningen föreslår Kommunstyrelsen till 

Lokalförsörjningsnämnden att fortsatt inriktning för fastigheten ska vara 

uthyrning. 

 

Kommande hyresgäst ska kunna disponera husen, parkeringsplats samt 

utomhusytor alldeles kring husen. Allmänhetens tillträde till området är 
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prioriterat och det är viktigt att ytorna kring husen inte känns privatiserade och 

oåtkomliga. Verksamheten kan inriktas mot exempelvis kurs, konferens, 

vandrarhem, café eller liknande. 

 

Med ändrad verksamhet på Sundholmen kan biltrafiken eventuellt att förändras. 

Idag är vägen fram till Sundholmen inrättat som en gemensamhetsanläggning 

och är till stor del förlagd över en privat fastighet. Kommunstyrelsen 

undersöker möjligheten att ändra sträckning på vägen om behov av det 

föreligger. I så fall krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 - Beslut, Lokalförsörjningsnämnden 

2. Bilaga 2 - Fastighetskarta 

3. Bilaga 3 - Översiktskarta   

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Detaljplan för Viared 13:1, del av, Trafikplats 

Boråstorpet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett nytt 

trafikmot inom fastigheten Viared 13:1. Detaljplanen ska prioriteras i 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2021. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Kerstin Hermansson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00835 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2020-11-11 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00835 3.1.1.2 

  

 

Detaljplan för Viared 13:1, del av, Trafikplats 

Boråstorpet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett nytt 

trafikmot inom fastigheten Viared 13:1. Detaljplanen ska prioriteras i 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Verksamhetsområdet Viared Västra har varit under utbyggnad sedan 2012. I 

detaljplanen från 2011 beskrivs att trafikmatningen till och från området till en 

början kan ske österifrån via Segloravägen, men att det på sikt kan bli aktuellt 

med trafikmatning via ett nytt trafikmot vid Boråstorpet. I samband med att 

detaljplanen ändrades 2018, i syfte att utöka exploateringsgraden i området, 

uppdagades att kapaciteten i det befintliga trafiksystemet inte räcker till. Med 

anledning av detta undantogs delar av planområdet från antagande. 

Kommunen jobbar för närvarande, tillsammans med Trafikverket, med en 

åtgärdsvalsstudie för Viared. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera 

vilka åtgärder i trafiksystemet som erfordras för att kapaciteten i trafiknätet ska 

bli acceptabel, med befintlig trafikbelastning och med den utökade 

trafikbelastningen som följer av fortsatt exploatering i området. 

Åtgärdsvalsstudien beräknas vara klar omkring årsskiftet 2020/21 och av allt att 

döma kommer man föreslå ett nytt trafikmot på Riksväg 40 vid Boråstorpet.  

Kommunstyrelsen initierar ett detaljplaneuppdrag i syfte att möjliggöra 

byggnation av ett nytt trafikmot på Riksväg 40 vid Boråstorpet. För att 

påskynda processen och lösa det kortsiktiga behovet så bör detaljplanen 

utformas för att möjliggöra byggnation av ett halvt mot (avfart från väster och 

påfart mot öster). På längre sikt kan det bli aktuellt med ett fullständigt mot (på- 

respektive avfart möjlig i båda riktningarna). Detaljplanen ska utformas på så 

sätt att man förbereder för ett fullskaligt mot i framtiden. Detaljplanen ska 

också utreda möjligheten att tillskapa kvartersmark på de ytor som uppstår 

mellan det nya gaturummet och kvarteret Dimman respektive kvarteret 

Solskenet.    
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Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta Boråstorpet 

2. Principskiss, trafikplats Boråstorpet   

Beslutet expedieras till 

1. sbf.diarium@boras.se 

2. detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Principer för ledningar i kommunal allmän platsmark 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

För ledningar i kommunal allmän platsmark ska avtal tecknas mellan Borås Stad 

och ledningsägarna. Avtalen grundas på principavtal framtaget av SKR och 

branschorganisationerna och innefattar principer för ersättning av de 

merkostnader som ledningarna orsakar, samt reglering av flytt och 

flyttkostnader för ledningar. Principerna för avtal leder till tydlighet, 

förutsägbarhet samt rättelse av kostnadsbärare. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00850 3.1.2.0 Programområde 04 

Handläggare: Elisabeth Eickhoff 
 

Datum 

2020-11-12 Elisabeth Eickhoff  

  Avdelningschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Elisabeth Eickhoff 
Handläggare 
033 357261 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00850 3.1.2.0 

  

 

Principer för ledningar i kommunal allmän platsmark 

Kommunstyrelsens beslut 

För ledningar i kommunal allmän platsmark ska avtal tecknas mellan Borås Stad 

och ledningsägarna. Avtalen grundas på principavtal framtaget av SKR och 

branschorganisationerna och innefattar principer för ersättning av de 

merkostnader som ledningarna orsakar, samt reglering av flytt och 

flyttkostnader för ledningar. Principerna för avtal leder till tydlighet, 

förutsägbarhet samt rättelse av kostnadsbärare.        

Sammanfattning 

För ledningar i kommunal allmän platsmark ska avtal tecknas mellan Borås Stad 

och ledningsägarna. Syftet är att reglera villkor för ledningar som förlagts och 

avses förläggas inom kommunal allmän platsmark. Avtalen grundas på 

principavtal framtaget av SKR och branschorganisationerna och innefattar 

principer för ersättning av de merkostnader som ledningarna orsakar, samt 

reglering av flytt och flyttkostnader för ledningar. För Borås Elnät AB 

respektive Borås Energi- och Miljö AB som ledningsägare, finns i huvudsak 

inga avtal tecknade där kommunen är ägare av allmän platsmark. 

 

Avtalet reglerar i stort följande: 

 Rätten att förlägga och ha kvar ledningar inom kommunal allmän 

platsmark. 

 En årlig ersättning ska erläggas till kommunen som motsvarar de 

merkostnader som ledningarna/ledningstillbehören orsakar.  

 Rätt för kommunen/parterna att få till stånd nödvändiga ledningsflyttar 

vid förändringar av markanvändningen. 

 Kostnadsfördelning vid ledningsflyttar, vilket regleras efter ledningarnas 

ekonomiska ålder. 

Avtalen som avses tecknas med Borås Elnät AB samt Borås Energi och miljö 

AB ska gälla från 2021-01-01.  

               

Ärendet i sin helhet 

Allmänna ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, 

starkström och gas är ofta förlagda inom kommunal allmän platsmark (gata och 

park). Ledningarna tillhör respektive ledningsägande bolag el. liknande.  
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Att ledningarna ligger inom kommunal allmän platsmark innebär idag 

merkostnader för kommunen (ökade kostnader: för administration, vid 

ombyggnation och drift- och underhåll av gata/park, för hänsynstagande vid 

framtida användning av marken). Dessa merkostnader till följd av ledningarna 

belastar idag skattekollektivet genom Tekniska förvaltningen. 

 

För ledningsupplåtelser tecknas avtal mellan markägare/kommunen och de 

olika ledningsägare som finns. Ledningar ligger ofta inom kommunal allmän 

platsmark men även inom annan mark, tomtmark samt på privat mark. För de 

senare finns oftast avtal. Avtalsformen kan vara nyttjanderättsavtal, servitut eller 

ledningsrättsupplåtelse. Ersättning för upplåtelsen baseras på vedertagna 

värderingsprinciper beroende på vilken typ av mark och intrång som avses. För 

Borås Elnät AB respektive Borås Energi- och Miljö AB som ledningsägare, 

finns dock i huvudsak inga avtal tecknade där kommunen är ägare av allmän 

platsmark. Behovet av avtal som reglerar upplåtelse och förutsättningarna har 

funnits och diskuterats länge, bland annat efter att VA-verksamheten 

bolagiserades. 

 

Dagens situation, utan avtal, innebär att det är kommunen, dvs skattekollektivet 

genom Tekniska förvaltningen, som bär merkostnaderna, orsakade av 

ledningarnas placering. Kostnader uppkomna till följd av ledningars förekomst 

ska bäras av ledningsägaren.  

 

Invändningar har gjorts från Borås Energi och Miljö AB angående lagligheten 

att ålägga VA-kollektivet en beräknad merkostnad för huvudsakligen Tekniska 

Förvaltningen för att VA-ledningar förläggs i främst gatumark. Härvid åberopas 

30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Avgifterna får inte 

överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 

driva va-anläggningen. Självkostnadsprincipen, som den uttrycks i LAV, innebär att 

det totala uttaget inte får överskrida summan av nödvändiga kostnader för hela 

verksamheten. Med nödvändiga kostnader avses sådana som varit skäligen 

påkallade för va-anläggningens utförande, drift, underhåll och förnyelse. Även 

skälig internränta godtas som nödvändig kostnad.  

 

Markägare, som medger att någon nedlägger ledningar i mark, begär 

regelmässigt ersättning, dels för att upplåta marken, dels för sådana 

merkostnader, som uppkommer till följd av att ledningarna ligger i marken. 

Ersättningen kan bestämmas i en ledningsförrättning hos Lantmäteriverket men 

även genom avtal mellan mark- och ledningsägare. Ledningsägarens kostnader 

för att få tillåtelse att ha ledningar i annans mark, får betraktas som en 

nödvändig kostnad. Storleken på den ersättning markägaren begär kan jämföras 

med den som uppkommer för ledningsägaren vid en ledningsförrättning. Så 

länge den avtalade ersättningen understiger kostnaderna för 

ledningsförrättningen, inklusive ersättningen till markägaren, torde 

ersättningsnivån rymmas inom det som anses nödvändigt, även vid kommunalt 

markägande. 
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För behovet att reglera förhållande med ledningar i allmän platsmark har ett 

principavtal framtagits av juridiska avdelningen på SKR i samråd med 

branschorganisationerna såsom Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme AB och 

Svenska Gasföreningen. Principavtalet utgår ifrån att det är lämpligt att använda 

den allmänna platsmarken för att dra fram samhällsviktig infrastruktur och att 

det är nödvändigt att kommunen har ett avgörande inflytande över hur 

användningen sker. Sedan 2016 har en arbetsgrupp bestående av representanter 

från Borås Stad (SKA/Mark- och exploateringsavd. och Tekniska 

förvaltningen) samt från Borås Elnät AB respektive Borås Energi och Miljö AB 

arbetet med förslag till avtal och grunder för ersättning. Utgångspunkten har 

varit bla SKR principer för markavtal för ledningar, som ersätter 

upplåtelseformen ledningsrätt. 

 

Syftet med avtalet är att reglera villkor för ledningar som förlagts och avses 

förläggas inom allmän platsmark. Syftet med avtalet är även att tidigt samråda 

och samverka kring ledningars placering, för att undvika onödiga ledningsflyttar 

och andra besvär som kan uppstå i projekt med anledning av ledningars 

placering. 

 

Avtalet reglerar i stort följande: 

 Rätten att förlägga och ha kvar ledningar inom kommunal allmän 

platsmark. 

 En årlig ersättning ska erläggas till kommunen som motsvarar de 

merkostnader som ledningarna/ledningstillbehören orsakar.  

 Rätt för kommunen/parterna att få till stånd nödvändiga ledningsflyttar 

vid förändringar av markanvändningen. 

 Kostnadsfördelning vid ledningsflyttar, vilket regleras efter ledningarnas 

ekonomiska ålder. 

Principavtalet ska tillämpas för övriga ledingsägare som har ledningar i 

kommunal mark, där det är lämpligt 

Avtalen som avses tecknas med Borås Elnät AB samt Borås Energi och miljö 

AB ska gälla från 2021-01-01. Avtalet är ett nyttjanderättsavtal inom ramen för 

KS delegation till avdelningschefen för Mark- och exploatering. 

Beslutsunderlag 

 

   

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB 

2. Borås Elnät AB 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utbyggnad av Västra Viared industriområde; medel för 

forcerade exploateringsarbeten 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att teckna nytt forceringsavtal med 

Viareds Industrimark AB och föreslår Kommunfullmäktige att tilldela 

ytterligare 40,0 mnkr för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra 

Viareds industriområde.   

 

 

 

 

Datum 

2020-11-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson    

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

     

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00915 3.1.2.0 Programområde 04 

Handläggare: Elisabeth Eickhoff 
 

Datum 

   

2020-11-13   Elisabeth Eickhoff 

  Mark- och exploateringschef 

 

M4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Elisabeth Eickhoff 
Maria Andrén 
Handläggare 
033-35 72 61 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00915 3.1.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utbyggnad av Västra Viared industriområde; medel för 

forcerade exploateringsarbeten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att teckna nytt forceringsavtal med 

Viareds Industrimark AB och föreslår Kommunfullmäktige att tilldela 

ytterligare 40,0 mnkr för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra 

Viareds industriområde.   

Sammanfattning 

Iordningställande av ny verksamhetsmark inom Västra Viared har pågått sedan 

2012. Arbetet är uppdelat i tre etapper, där kommunen från början ägde marken 

inom etapp 1 och 3 medan marken inom etapp 2 ägdes av ett privat bolag, 

Viareds Industrimark AB.  

Eftersom kommunens och bolagets markarbeten till viss del behövde utföras 

parallellt, tecknades ett samarbetsavtal mellan parterna, där bl.a. tidsramar och 

turordningen för parternas respektive arbeten bestämdes. Efter arbetenas 

påbörjande ökade efterfrågan på industrimark avsevärt. Ett nytt forceringsavtal 

behöver därför träffas med bolaget. 

Tidigare har Kommunfullmäktige beslutat att tilldela Västra Viared projektet 

394,7 mnkr för att iordningställa industrimark. Nu aktuell forcering av 

flyttningen av sprängt berg med tillhörande, nödvändiga kringåtgärder, till följd 

av efterfrågan av ny industrimark om ca 10 ha, medför kostnader, som inte 

ryms i den tidigare beviljade kostnadsramen. Kostnaderna för forceringen med 

tillhörande kringarbeten beräknas uppgå till 40,0 mnkr. Trots 

kostnadsökningen, beräknas den totala kostnaden rymmas inom ramen för 

intäkter från markförsäljning, särskilt med beaktande av att ytterligare 

industrimark kan erhållas invid den planerade av- och påfarten. 

Ärendet i sin helhet 

Iordningställande av ny verksamhetsmark inom Västra Viared har pågått sedan 

2012. Arbetet är uppdelat i tre etapper, där kommunen från början ägde marken 

inom etapp 1 och 3 medan marken inom etapp 2 ägdes av ett privat bolag, 

Viareds Industrimark AB. Bolagets intresse var att tillgodogöra sig berget inom 

etapp 2 och även att sedan överlåta marken som industrimark till kommunen. 
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Eftersom kommunens och bolagets markarbeten till viss del behövde utföras 

parallellt, tecknades ett samarbetsavtal mellan parterna, där bl.a. tidsramar och 

turordningen för parternas respektive arbeten bestämdes. Efter arbetenas 

påbörjande ökade efterfrågan på industrimark avsevärt, varför nya avtal om 

forcering av bolagets arbeten träffades.  

 

Enligt forceringsavtal från 2015 har bolaget lösgjort allt berg inom etapp 2 och 

viss tomtmark har därefter överlåtits till kommunen men massorna ligger kvar, 

vilket de, enligt avtalet, får göra till och med 2026. Ett behov har uppkommit av 

ca 10 ha industrimark för en nyetablering med tillträdeskrav mycket tidigare än 

2027. Bolaget har förklarat sig villigt att flytta losshållna och lagrade bergmassor 

från delar inom etapp 2 så att område för etablering av industrimark kan ske 

bredvid Fristads Arbetskläder senast den 30 juni 2021. Ett nytt forceringsavtal 

behöver träffas med bolaget. 

 

Ekonomiskt fördelaktigt är att flytta massorna, ca 200 000 m3, till område 

omedelbart väster om Västra Viared, där det planeras ny av- och påfart från 

rv40 vid Boråstorpet. Uppläggning av sprängmassor och flyttning av 

mjukmassor måste ske omväxlande och således utföras parallellt med varandra, 

vilka frågor får behandlas i det nya forceringsavtalet. 

 

Tidigare har Kommunfullmäktige beslutat att tilldela Västra Viared projektet 

394,7 mnkr för att iordningställa industrimark. Nu aktuell forcering av 

flyttningen av sprängt berg med tillhörande, nödvändiga kringåtgärder, till följd 

av efterfrågan av ny industrimark om ca 10 ha, medför kostnader, som inte 

ryms i den tidigare beviljade kostnadsramen. Kostnaderna för forceringen med 

tillhörande kringarbeten beräknas uppgå till 40,0 mnkr. Trots 

kostnadsökningen, beräknas den totala kostnaden rymmas inom ramen för 

intäkter från markförsäljning, särskilt med beaktande av att ytterligare 

industrimark kan erhållas invid den planerade av- och påfarten. 

  

Beslutsunderlag 

1. Kartbilaga över Västra Viared 2020-11-13 

 

 

   

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

29
22
6616

28311224

Boråstorpet

Massor flyttas hit

Ca 10h ny säljbar
industrimark

Västra Viared

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Motion: Alla boråsare ska ha en bostad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00527 1.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2020-10-29 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00527 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

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

boråsare ska ha en bostad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 

lämnat in förslaget att Borås Stad ska vidta ett antal åtgärder för att öka 

tillgängligheten till en god bostad för alla invånare oavsett ekonomisk ställning. 

De föreslagna åtgärderna är: 

Vid markanvisning låta den planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för 

vem som får bygga 

Detaljplaneärenden prioriteras som innebär att fler hyresrätter kan byggas 

Vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder låta priset på mark 

avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att 

bygga bostadsrätter (detsamma bör gälla för tomträttsavgifter) 

Vid varje önskemål om att omförhandla eller återlämna en markanvisning så 

ska möjligheten ses över att ändra inriktning från bostadsrätter till hyresrätter 

Utreda hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper att bygga nya 

bostäder. 

 

I Borås stads riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns exempel på 

bedömningskriterier och att varje projekt har sina egna förutsättningar och ska 

behandlas och bedömas individuellt. Den planerade hyresnivån kan då vara en 

viktig faktor, men att alltid låta den vara en avgörande faktor är inte möjligt 

eftersom detta skulle förhindra byggandet av bostadsrätter. 

I Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjning regleras hur detaljplaneärenden 

prioriteras. En bred arbetsgrupp ser årligen över vilka detaljplaner som 

prioriteras där hänsyn tas till vilken upplåtelseform som är lämplig i de olika 

stadsdelarna. 

I de ovan nämnda riktlinjer för markanvisning för bostäder regleras 

prissättningen av mark. Försäljningen ska ske till marknadspris och det skiljer 
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sig på så sätt att priset är lägre om det är hyresrätter som avses uppföras än om 

det är bostadsrätter. Enligt riktlinjerna sker ett nytt ställningstagande vid 

återlämning av markanvisning, inga omförhandlingar sker. 

Byggemenskaper är en intressant form av bostadsutveckling. 

Det är viktigt att initiativet för byggemenskaper har ett underifrånperspektiv 

samt att det finns en enkel väg in hos kommunen så att lokala initiativ kan 

underlättas i frågan. 

Motionen har inte skickats på remiss men däremot har de ovan refererade 

riktlinjerna varit på remiss före antagande. 

Motionen är med detta besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska ha en bostad, 2019-05-23. 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 

 



Motion: 
 

Alla boråsare ska ha en bostad 
 
För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. När nya bostäder planeras ska de bidra till en 
jämlik, socialt och ekologiskt hållbar stad. Det råder stor bostadsbrist i kommunen. Idag är det 
många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större lägenhet när familjen växer. Personer 
som vill flytta till Borås för att arbeta kan ha svårt att hitta en bostad. Äldre personer som vill 
sälja sitt hus har svårt att hitta lägenhet med rimlig hyra. Detsamma gäller för särskilt utsatta 
grupper i samhället.  
 
För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs fler billiga hyresrätter i hela kommunen och alla tillgängliga verktyg 
måste användas för att nå målet att alla boråsare ska ha en bostad. Allmännyttan är det 
viktigaste bostadspolitiska verktyget och för att kunna nyttja det på bästa sättet behöver 
allmännyttan växa. 
 
Borås Stad är en stor markägare och ska föra en markpolitik som gynnar hyresrätten. Vid 
försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för att bygga 
hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga bostadsrätter detsamma ska gälla 
för tomträttsavgifter. Vid markanvisning ska den planerade hyresnivån vara en avgörande 
faktor för vem som får bygga. Detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas 
ska prioriteras. 
 
Förändringar på bostadsmarknaden kan innebära att företag som fått en markanvisning av 
kommunen i syfte att bygga påkostade bostadsrätter inte längre har möjligheter till eller 
intresse av att genomföra sina projekt. Istället för att enbart förlänga dessa markanvisningar, 
eller sänka priserna till dessa aktörer, så bör kommunen vid varje önskemål om att 
omförhandla eller återlämna en markanvisning, se över möjligheten att ändra inriktning på 
anvisningar – från dyra bostadsrätter till prispressade hyresrätter. 
 
Ett intressant komplement till allmännyttan är så kallade byggemenskaper. Genom att 
människor går samman och själva planerar och låter bygga flerbostadshus, istället för att låta 
vinstdrivande byggherrar ta ansvar för hela denna process, minskar kostnaderna samtidigt 
som utformningen anpassas utifrån människors behov. Borås ska utreda hur kommunen kan 
underlätta för byggemenskaper att bygga nya bostäder. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 
 

- att Borås Stad vid markanvisning låter den planerade hyresnivån vara en avgörande 
faktor för vem som får bygga, 

- att Borås Stad prioriterar detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan 
byggas, 

- att Borås Stad vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder låter priset på 
mark avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga 
bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter, 

- att Borås Stad vid varje önskemål om att omförhandla eller återlämna en 
markanvisning, ser över möjligheten att ändra inriktning på anvisningar – från dyra 
bostadsrätter till prispressade hyresrätter, 



- att Borås Stad utreder hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper att bygga 
nya bostäder. 

 
Borås 2019-05-18 
 
Ida Legnemark (V) 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan, ny skola Gässlösa 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nyproduktion av ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15, under förutsättning att 

Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00791 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-11-02 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00791 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan, ny skola Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nyproduktion av ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15, under förutsättning att 

Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. 

                  

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 oktober 2020 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och 

folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjnings-

nämndens projekteringsframställan avseende nyproduktion av ny skola 

Gässlösa, Gässlösa 5:15.  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt om behovet av 

en ny F-6 skola på Götaområdet. Projektet har därefter utökats av 

Grundskolenämnden att även omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och 

kommunikationsklass. 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 

grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden kommer att byggas 

flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 

7-9. Byggnaden kommer att byggas i tre plan inklusive en fullstor idrottshall. 

Skolan ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att ersätta de 

elevplatser som för närvarande finns på modulskolan i Gässlösa (K2).  

Investeringsprojektet finns med i Borås Stads Budget 2021 med en total 

investeringsbudget på 310 000 000 kronor.  

Kostnaden för investeringen beräknas till 20 662 281 kronor per år. 

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för ny skola Gässlösa från 

Lokalförsörjningsnämnden 
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Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Budget 2021 för de kommunala bolagen 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

 

Budgetarna 2021 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna. 

Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2021 på 

11 565 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i enlighet med 

bilaga 1, godkänns.  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 

utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
  

 
Budget 2021 för de kommunala bolagen 

Bakgrund 
Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande 
omsätts årligen 9,9 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av 
verksamheten, cirka 80 %, bedrivs under offentligrättsliga former genom en 
traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och 
Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. 
 
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2021 att bedrivas genom 13 
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås 
Stadshus AB. Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av 
Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av 
Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.  
 
Sammanfattning 2021 
 

 
 
Bolagen budgeterar 2021 för en omsättning på drygt 2,3 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 96 miljoner kronor (mnkr). 
Bostadsbolagen budgeterar med ett förbättrat resultat för 2021 med 4 mnkr 
vilket innebär ett resultat på 43 mnkr. Stadshusbolagen försämrar budgeterat 
resultat och det totala resultatet för bolagskoncernen är 9 mnkr sämre än 
budget 2020, och 14 mnkr sämre än prognos 2020.  
 
Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på ca 1,4 mdkr under 2021. Störst investeringar budgeteras för 
AB Bostäder i Borås på 555 mnkr, Borås Energi och Miljö AB 515 mnkr och 
Borås Elnät AB 205 mnkr.  
 
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte 
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 
 

Samtliga bolag Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Stadshusbolagen 14 63 68 54
Bostadsbolagen -20 39 45 43
Totalt bolagen, ej eliminerat -6 102 113 96
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Bolagens finansiella ställning 
Verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med 
stora investeringar och en hög andel lånefinansiering. Generellt sett är Borås 
Stads bolag högt belånade och har lågt eget kapital. Sammanräknad soliditet 
bland bolagen (ej koncerneliminerad) var 13 % vid årsskiftet 2019-12-31, en 
svag sänkning från 14 % året innan. Bostadsbolagens soliditet var 16 % per 
2019-12-31, medan Stadshuskoncernen har en lägre soliditet på 11 %. Alla 
fem allmännyttiga bostadsbolag har marknadsmässiga övervärden i sina 
fastighetsbestånd vilket innebär att en marknadsjusterad soliditet för 
bostadsbolagen är 42 %.   
 
Borås Stads koncernperspektiv (kommunen och bolagen) analyseras av 
externa bedömare. Såväl det av kommunerna ägda låneinstitutet 
Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer 
Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Deras analys av Borås Stad indikerar 
sammantaget ett högt betyg, men en ökande risk med anledning av 
skuldutveckling och relativt låg resultatnivå. Skuldsättningen är ökande och 
har senaste året gått över rikssnittet.  
 
Kommunstyrelsen delar analysen; kommunkoncernens ekonomi och 
finansiella ställning är stabil, men på längre sikt finns risk att den försvagas 
till följd av stora investeringar som förutsätter lånefinansiering. Det finns 
stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer, fortsatt höga 
investeringsnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. 
 
Resultatnivån för stadshuskoncernen har försämrats de senaste åren i och med 
tillkomsten av verksamheten Borås Kongress. För att upprätthålla 
självfinansieringen av koncernen tillkom 2020 Borås Energi och Miljö AB 
som givare av koncernbidrag. Inför 2021 bedömer Kommunstyrelsen att 
Borås Energi och Miljö AB tillsammans med Borås Elnät AB, Borås 
kommuns Parkerings AB samt Industribyggnader i Borås AB behöver lämna 
koncernbidrag. Med det i beaktande bedöms det sannolikt att 
stadshuskoncernen klarar sin finansiering under 2021.  
 
Främsta enskilda risk bedömer Kommunstyrelsen föreligga i framtida resultat 
för Borås Energi och Miljö AB när EMC-investeringen nu aktiverats fullt ut.  
 
Det fortsatt stora investeringsbehovet som föreligger i bolagen innebär en 
ökad lånefinansiering inom bolagskoncernen och därmed förväntas 
skuldutvecklingen att öka. Totalt budgeteras för en låneskuldsförändring för 
hela bolagsverksamheten motsvarande 1,1 mdkr under 2021, vilket innebär en 
ökad risk i form av ökad utsatthet för ränteförändringar. Bolagen har under en 
längre period haft, och kommer fortsätta att ha, stora investeringar som 
innebär låg självfinansieringsgrad och därmed fortsatt ökad låneskuld. För att 
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uppnå en tillväxt i balans kommer en prioritering av investeringar att bli allt 
viktigare. 
 
Sammantaget bör bolagens resultatutveckling, skuldutveckling och finansiella 
ställning följas upp fortsatt noggrant framöver, som en viktig del i ägarens 
uppsikt och ägarstyrning över bolagen. Bolagens betydande del av 
kommunens totala ekonomi ger ett behov av fortsatt utvecklad finansiell 
analys på kommunkoncernnivå.   
 
Ägarstyrning och uppsiktsplikt 
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de 
kommunala bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i 
Kommunallagen, vilken förtydligats under senare år. Dessutom representerar 
bolagen stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk, vilket kräver 
att ägaren på ett tydligt sätt styr och följer upp verksamheten genom en 
fortsatt utvecklad ägardialog.  
 
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar 
till ett bokfört värde på närmare 12,1 mdkr (vid bokslutet 2019-12-31). Av 
bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB och AB Bostäder i Borås 
tillsammans en betydande andel, över 70 %, av den totala bolagsvolymen 
såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB 
utgör dessa tre bolag cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i 
dessa bolag som de största investeringarna framöver ligger. Att aktivt ha 
uppsikt över, och ägarstyra dessa utifrån risker och möjligheter, är därför av 
stor vikt.  
 
Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. 
Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella mål och avkastningskrav 
på bolagen.  
 
Budgetprocess 
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls 
planerings- och uppföljningssamtal med bolagen med ett inledande samtal i 
maj. Efter att bolagen inkommit med sina budgetar hålls ett uppföljande 
budgetsamtal i november. Denna ägardialog ligger i linje med ägarens 
ambition att hålla en hög nivå på kommunikationen och styrningen av sina 
bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad 
mellan en nämnd och ett bolag i dessa avseenden. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att bolagens budgetmaterial varierar i 
standard. I enlighet med ägardirektiven ska budgeten förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under 
året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. 
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Här behöver flera av bolagen utveckla budgetrapporteringen till 
Kommunstyrelsen.  
 
Förutom budgeten bidrar ägardialoger, budgetuppföljningar och löpande 
samarbetsprocesser med bolagen under året att Kommunstyrelsen och Borås 
Stadshus AB hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om 
eventuella problem.  
 
Kommunstyrelsen bedömer efter genomgång av bolagens budgetar för 2021 
att verksamheten kommer att bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och 
bolagsordningar.  
 
I detta ärende beslutar Kommunstyrelsen om bolagens finansiering, genom ett 
beslut om total lånelimit hos Internbanken. Genom godkännandet av 
finansieringen så godkänner Kommunstyrelsen även en investeringsnivå för 
respektive bolag.  
 
Däremot ska Kommunfullmäktige, i enlighet med Kommunallagen, beredas 
möjlighet att ta ställning innan beslut i ärende fattas avseende egna eller 
dotterbolags frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Alla 
investeringar som berörs av detta ska således lyftas av bolaget i separat ärende 
till Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska mål  
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2021. Kommunsty-
relsen redovisar i samband med detta sitt förslag till Kommunfullmäktige 
inför deras beslut om ekonomiska avkastningskrav och soliditetsmål.  
 
För vissa bolag anses det inte relevant att sätta avkastningskrav och 
ekonomiska mål. Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de så kallade 
underskottsbolagen eller bolag som helt ska verka enligt 
självkostnadsprincipen. I vissa fall anses resultatkrav vara mer relevant.   
 
Avkastningskrav ställs som avkastning på totalt kapital (resultat efter 
finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till totalt kapital), och som 
finansiellt mål används soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital).  
 
De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav 
och finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga 
bostadsaktiebolag. De mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets 
driftnetto (hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och 
fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas marknadsvärde. 
Avkastningskravet sätts förhållandevis lågt sett i en marknadsjämförelse, med 
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tanke på det allmännyttiga syftet och det långsiktiga perspektivet som de 
kommunala bostadsbolagen agerar efter.     
 
Bolagens finansiering  
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov 
tillgodosedda av den koncerngemensamma internbanken. Internbankens 
huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens 
kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, tillgodose behovet av finansiell 
kompetens och samordna finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose 
verksamhetens behov av finansiering enligt budget, säkerställa 
betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital. 
 
Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en 
individuellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en 
marknadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens. 
 
Finansiering av bolagen för 2021 framgår av bilaga 1. 
                                       
 
Stadshuskoncernen 
 

 
 
Borås Stadshus AB 
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen 
som ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen 
verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att 
finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader 
för extern upplåning samt kostnad för de lednings- och administrationstjänster 
som Stadsledningskansliet utför åt koncernen.  
 
Resultatet i budget 2021 visar -3,2 mnkr med ett nollresultat efter 
koncernbidrag. Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 65 %.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Borås Stadshus AB -2,6 -2,4 -3,1 -3,2
Borås Elnät AB 43,6 51,0 60,2 53,7
Borås Energi och Miljö AB 25,8 60,0 60,0 44,8
Borås Djurpark AB -13,9 -12,0 -18,1 -12,0
Borås kommuns Parkerings AB -9,9 7,6 7,3 7,9
IBAB inkl dotterbolag 17,8 10,4 10,4 12,0
BoråsBorås TME AB -18,4 -21,2 -18,4 -18,0
Akademiplatsen AB -26,2 -27,8 -27,0 -28,7
Inkubatorn i Borås AB -2,7 -2,9 -2,9 -2,9
S:a Stadshuskoncernen 13,5 62,7 68,4 53,6



 
 2020-12-07 2020-00756 

 

6 
 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar vid en samlad bedömning av stadshusbolagens 
budgetar att resultatnivån försämras något jämfört med 2020. 
Koncernbidragsbehoven bedöms dock kunna finansieras inom koncernen, 
utifrån att Borås Energi och Miljö AB tillkommit som koncernbidragsgivare.  
 
Tillförandet av Borås Kongress påverkar planenligt koncernens resultat 
negativt och därmed finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. 
Därutöver redovisar Borås Elnät AB ett resultat i nivå med budget 2020 till 
följd av lägre tilldelad intäktsram för elnätsverksamheten under perioden 
2020-2023 samt stora investeringsprojekt. Borås Energi och Miljö AB 
driftsatte hela EMC-projektet 2019, och arbetet pågår med att integrera det i 
den vanliga organisationen.   
 
Kommunstyrelsen har i samband med tillförandet av fler 
underskottsverksamheter konstaterat att koncernens finansieringsmöjligheter 
med koncernbidrag kommer att minska. Kommunstyrelsen har tagit detta i 
beaktande i de till Kommunfullmäktige föreslagna avkastningskraven för 
2021, och konstaterar att några bolags budgetar inte når upp till föreslagna 
krav. 
 
Moderbolaget föreslås ha ett mål för soliditeten på 50 %. 
 
Borås Energi och Miljö AB  
 

 
 
Borås Energi och Miljö AB verkar för en tydlig miljöprofil i linje med Borås 
Stads miljövision och ska trygga en viktig infrastruktur. Bolagets strategiska 
dokument, Affärsplan 2021-2025, utgör basen i utvecklingen och ligger till 
grund för 2021 års drift- och investeringsbudget. 
 
Borås Energi och Miljö AB arbetar operativt med tre affärsområden: 
• AO Energi – energi, biogas och vattenkraft 
• AO Avfall/Återvinning – hushåll, avfall/återvinning och transport   
• AO VA – Vatten och avlopp (VA) 
 
Verksamheten  
Under 2021 kommer bolaget succesivt att börja rulla ut det nya 
insamlingssystemet med flerfacksinsamling, under förutsättning att 
Kommunfullmäktige godkänner investeringen. Dessutom fortsätter arbetet 
med saneringen av Gässlösa, för överlämning av marken till staden. Bolaget 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Borås Energi och Miljö AB 25,8 60,0 60,0 44,8
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har påbörjat en förstudie om framtida dricksvattenförsörjning, som kommer 
att bedrivas under hela året. 
 
Även 2021 kommer ha fortsatt fokus på EMC och dess kvarvarande 
restpunkter.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Energi och Miljö AB har de senaste åren skapat en resultatuppbyggnad 
till stor del genom taxehöjningar för att förstärka bolaget inför EMC-
investeringens driftsättning. När EMC-investeringen nu aktiverats fullt ut 
påverkas bolagets resultat och ekonomiska ställning kraftigt.  
 
Bolaget budgeterar för ett beräknat resultat 2021 motsvarande 45 mnkr, vilket 
är i nivå med affärsplanen men 15 mnkr sämre än budget 2020. Skillnaden 
utgörs av ökade kapitalkostnader, då både intäkter och övriga kostnader 
minskar jämfört med budget 2020. Jämfört med prognosen för 2020 ökar 
totalt sett intäkterna med 44 mnkr, rörelsekostnaderna ökar med 44 mnkr och 
kapitalkostnaderna ökar med 15 mnkr.     
 
Taxan för VA höjs med 7 %, främst för att möta de höga kapitalkostnaderna 
för det nya avloppsreningsverket. Taxan för hushållsavfall höjs med 1,5 % 
med anledning av fortsatt utveckling av avfallshanteringen och en ny 
förbehandlingsanläggning för matavfall. Fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % för 
att bättre möta rådande marknadsförutsättningar samt ökade 
underhållsinsatser för att kunna bibehålla en hög tillgänglighet.  
 
Budgeterat resultat ger en avkastning på totalt kapital på 2,4 % och en 
soliditet på 11,3 %, vilket understiger Kommunfullmäktiges avkastningskrav 
och finansiella mål.   
 
Nedan redogörs för driftsbudgeten per affärsområde. 
 
Energi 
Resultatet för energi budgeteras till 40,5 mnkr, vilket står för 58 % av total 
omsättning. Kraftvärmeproduktionen omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, 
fjärrkyla och processånga.  
 
Fjärrvärmeleveransen budgeteras till 615 GWh jämfört med 592 GWh i 
prognos 2020. Elproduktionen från Ryaverket och det nya kraftvärmeverket 
beräknas uppgå till 207 GWh jämfört med prognos för 2020 på 176 GWh.  
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Biogas 
Biogasens resultat budgeteras till -19,2 mnkr. Avdelningen står för 2 % av 
omsättningen och omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, 
uppgradering och gasförsäljning.  
 
Avsättningen för biogas befinner sig i en utvecklingsfas och därför är 
intäkterna lågt satta. Bolaget avser att teckna avtal med en extern 
samarbetspartner som ska köpa rågasen. Biogasanläggningarna skrevs av i 
bokslutet 2016, så avdelningen bär inga kapitalkostnader. 
 
Vattenkraft 
Avdelningen beräknas ge ett resultat på 5 mnkr och står för 1 % av 
omsättningen. Budgeterad elproduktion från vattenkraften förväntas uppgå till 
31 GWh jämfört med 35 GWh i prognosen för 2020.  
 
Hushåll 
Hushåll budgeterar ett nollresultat för 2021 (0,1 mnkr). Affärsområdet står för 
9 % av omsättningen och omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning 
av slam och fettavskiljare.  
 
Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras 
med en offentligrättslig taxa. Över tid ska självkostnadsprincipen gälla.  
 
I budgeten förutsätts att införandet av ett nytt insamlingssystem är påbörjat. 
Systemet innebär att 10 olika avfall kan samlas in bostadsnära med målet att 
boråsarna ska kunna sortera sitt förpackningsavfall på ett enklare sätt. Under 
2021-2022 kommer kostnaderna för systemet att belasta hushållskollektivet 
och påverka taxan. 
 
Återvinning 
Affärsområdets resultat budgeteras till 9,9 mnkr. Återvinning står för 8 % av 
omsättningen och omfattar deponi och förorenade massor, farligt avfall, 
återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, åkeri samt 
entreprenader.  
 
Vatten och avlopp 
Affärsområdets resultat budgeteras till 4,5 mnkr och står för 24 % av total  
omsättning. Resultatet påverkas kraftigt av ökade kapitalkostnader som för 
2021 uppgår till 112 mnkr. Ökningen orsakas främst av det nya 
avloppsreningsverket.  
 
VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tid. Sedan 2011 har en 
vinstuppbyggnad skett inom affärsområde VA, vilket avsatts i fond i syfte att 
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nå en resultatutjämning över tid. Fonden hade en ingående balans 2020 på 215 
mnkr och löses nu upp med drygt 7,2 mnkr årligen gällande investeringen i 
nytt avloppsreningsverk.  
 
Ett utredningsarbete avseende framtida dricksvattenförsörjning utifrån ett 
kvantitets-, kvalitets- och redundansperspektiv har påbörjats.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
EMC-investeringen har färdigställts under 2020 och projektet kommer att 
avslutas under 2021 när alla restpunkter är åtgärdade. Investeringen har till 
största del finansierats med lån, där stora delar består av fasträntelån med lång 
ränte- och kapitalbindning. Detta ger en önskvärd förutsägbarhet i de framtida 
räntekostnaderna.  
  
Bolaget budgeterar för en investeringsram under 2021 på 515 mnkr, varav 
200 mnkr avser VA-anslutning av Bosnäs. Investeringarna avser, förutom 
VA-utbyggnaden, främst reinvesteringar och förtätningar av fjärrvärme- 
respektive VA-nätet.  
 
Bolaget önskar ingen ytterligare kreditlimit för 2021. Sedan tidigare har limit 
erhållits för hela EMC-upplåningen. Totala lån i EMC-projektet är upptagna 
till ett värde av 3 167 mnkr (varav 667 mnkr kreditram). Befintlig kreditram 
exklusive EMC är 1 580 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som Borås Energi och Miljö AB har att verka 
inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande krav på bolaget: 
Avkastning på totalt kapital (på bolagsnivå): 3 % 2020 för att öka till 4,5 % 
2022. 
Mål för soliditet: 12 % 2020 för att öka till 15 % 2022. Långsiktigt 
soliditetsmål (2030) 20 %. 
Utdelningskrav: 10 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagets inlämnade budget inte uppfyller 
ovanstående krav, då den ger en avkastning på 2,4 % på totalt kapital och en 
soliditet på 11,3 %. Bolaget anser att kravet på avkastning på totalt kapital är 
svårt att nå då drygt 94 % av totala tillgångar utgörs av anläggningar, och stor 
del ägs av VA som resultatmässigt ska gå plus/minus noll över tid.  
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EMC-projektet påverkar kraftigt bolagets resultat och ekonomiska ställning 
under en lång tid framöver. Kommunstyrelsen har i samband med de senaste 
budgetarna för bolaget poängterat vikten av att säkra resultaten och 
åstadkomma en uppbyggnad av det egna kapitalet med hänsyn till 
investeringen i nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk. Bolagets VA-
taxehöjning har därför ansetts relevant, och även höjningen 2021 på 7 % 
bedöms nödvändig.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar den höga risken framöver för bolaget, både 
avseende resultat och finansiell ställning. Det är av yttersta vikt att bolaget 
klarar av att implementera EMC in i bolagets ordinarie organisation och att 
åstadkomma en robust framtida driftprognos. För att tydliggöra vikten av ett 
fokus på långsiktig stärkt finansiell ställning har bolaget fått ett långsiktigt 
soliditetsmål (se ovan). 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Borås Elnät AB 
 

 
 
Borås Elnät AB är uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Elnät 
distribuerar elenergi via elnätet i en monopolverksamhet. Affärsområde 
Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation. Bolagets 
uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande el- och kommunikationsnät.  
 
Verksamheten  
Uppdraget att säkerställa en leveranssäker och väl fungerande infrastruktur för 
el- och datakommunikation innebär att investeringsbehovet är mycket stort. 
Dels ska befintlig kapacitet och status bibehållas och säkras, dels ska ökade 
belastningsbehov på näten framöver tillgodoses.  
 
Under 2021 kommer investeringsprojektet 2031 fortsätta med fokus på 
byggnation och anslutning av nya stationer till 130-kilovoltringen runt om 
Borås. Dessutom fortsätter projektet med att byta ut mätarsystem och samtliga 
elmätare. Inom affärsområde Stadsnät märks ett ökat intresse av säker 
anslutning och uppkoppling från kunderna, och mer arbete läggs på att skapa 
helhetslösningar.  
 
Energimarknadsinspektionen fastställer elnätbolagens intäktsramar i fyråriga 
regleringsperioder. För perioden 2020-2023 fick bolaget en kraftigt åtstramad 
ram jämfört med tidigare period. 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Borås Elnät AB 43,6 51,0 60,2 53,7
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Resultat och ekonomisk ställning 
Resultatet på bolagsnivå är drygt 2 mnkr högre än budget 2020, men 6 mnkr 
lägre än prognos 2020. Den positiva prognosavvikelsen 2020 förklaras främst 
av en obudgeterad vitesintäkt.  
 
Det något försämrade resultatet inom affärsområde Elnät jämfört med budget 
2020 beror främst på kraftigt ökade avskrivningar i samband med projektet att 
byta ut samtliga elmätare. Mätarna skrivs av på 10 år. Affärsområde Stadsnät 
visar en resultatförbättring som främst kan kopplas till fler aktiva kunder och 
ökade relationsintäkter på det öppna stadsnätet. Samtidigt förväntas intäkterna 
för anslutningsavgifter minska till följd av färre utbyggnadsprojekt.   
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget budgeterar 2021 för investeringar på 205 mnkr, varav affärsområde 
Elnät står för 179 mnkr och affärsområde Stadsnät för 26 mnkr.   
 
För Elnät består investeringarna till stor del av ett nytt mätarsystem utifrån 
nya lagkrav, som omfattar både nya mätare hos kund och insamlings-
/stödsystem. Projektet har försenats på grund av Coronapandemin och en 
större del skjuts över till 2021. Dessutom fortsätter ”Projekt 2031”, där en 
ringledning runt Borås med ett 130 kV högspänningsnät samt 
mottagningsstationer anläggs. Stadsnäts investering består främst av 
utbyggnad av fibernätet, som till stor del förutsätter nya kundavtal för att 
genomföras. 
 
Bolaget önskar en oförändrad limit, som uppgår till 1 200 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov som är viktiga 
att klara av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- 
som datanät. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att bolaget upprätthåller 
en stabil vinstnivå i enlighet med det avkastningskrav som ägaren ställer.  
 
Den genomförda fiberutbyggnaden medför låga resultat för affärsområde 
Stadsnät de kommande åren. Kommunfullmäktige föreslås utifrån detta 
fastställa avkastningskravet på totalt kapital till 4 % (totalt på bolagsnivå) och 
ett utdelningskrav på 45 mnkr. Soliditetsmålet sätts till 20-25 % med hänsyn 
till bolagets årliga givande av koncernbidrag.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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Borås Djurpark AB  
 

 
 
Borås Djurpark AB:s verksamhet består av två affärsområden där förutom 
Djurparken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Djurparken har påverkats av Coronapandemin och prognosen för 2020 pekar 
på 90 % av antalet besökare 2019. Budgeten för 2021 är baserad på lika 
många besökare som 2019. Campingen prognostiserar 2020 med ett stort 
underskott till följd av lägre beläggning till följd av pandemin och kommer att 
stänga vinterhalvåret. Bolaget tror på en långsam uppgång för campingen 
relaterad till en ökad koppling med djurparken.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på -12 mnkr, fördelat på affärsområde 
Djurparken, inklusive restaurang/kiosk, med -10 mnkr och på affärsområde 
Saltemad med -2 mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är -18 mnkr, en 
försämring mot budget med 6 mnkr till följd av Coronapandemin. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget planerar för stora investeringar de närmsta åren och för 2021 uppgår 
de till 19 mnkr.  
 
Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit på 180 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Saltemads camping fortsatt ska drivas av 
Borås Djurpark AB och har avslutat det uppdrag som fanns om att sälja, 
alternativt lägga ut verksamheten på entreprenad. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar bolagets beroende av antalet besökare. 
Budgeterat besöksantal 2021 är högt men realistiskt satt, och ett lägre utfall 
skulle försämra resultatet ytterligare. 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Borås Djurpark AB -13,9 -12,0 -18,1 -12,0
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Investeringsbehoven lär fortsätta framöver för att kunna erbjuda besökarna en 
attraktiv upplevelse. Det är därför viktigt att bolaget arbetar aktivt för en ökad 
omsättning och ett förbättrat resultat. Prognosen för 2020 pekar mot att 
bolaget är långt ifrån att nå det av Kommunfullmäktige uppsatta 
resultatkravet. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -12 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Borås kommuns Parkerings AB 
 

 
 
Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna 
parkeringsplatser på tomtmark och ska erbjuda välbelägna och attraktiva 
parkeringsanläggningar. Bolaget äger fem p-anläggningar, och arrenderar 
övriga anläggningar från främst Borås Stad. För parkeringsverksamheten på 
gatumark, som Tekniska förvaltningen ansvarar för, utför bolaget 
övervakning på uppdrag. 
 
Verksamheten 
Bolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsutvecklingsprocessen 
med olika typer av parkerings- och mobilitetslösningar. Kommande år 
riskerar bolaget att bli av med ett antal markparkeringar innanför cityringen 
och dess närhet. För att tillgodose behovet av parkering samtidigt som staden 
förtätas är enda sättet att uppföra nya mobilitetshus i anslutning till cityringen. 
Bolaget planerar för uppförande av en ny parkeringsanläggning under 2023. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeterat resultat 2021 är 7,9 mnkr. Det nybyggda parkeringshuset 2019 
medför högre avskrivningskostnader som påverkar resultatet. Den nya 
prisstrategin kommer fortsätta att implementeras under 2021-2022. Prognosen 
för 2020 visar ett resultat om 7,3 mnkr, vilket är något sämre än budget då 
Coronapandemin medfört lägre beläggning och därmed lägre intäkter. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Planerade investeringar uppgår till 1,9 mnkr och avser p-ledningssystem, nytt 
skyltkoncept, åtgärd av porten till Vulkanus samt mobilitetsåtgärder. P-
ledningssystemet kommer att implementeras under 2021-2023 och ses som ett 
sätt att kunna bidra till att styra trafiken, som även kommer att få stor 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Borås kommuns Parkerings AB -9,9 7,6 7,3 7,9
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betydelse för söktrafiken i staden. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit på 
150 mnkr.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. 
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att 
skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncern-
bidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar 
får ägaren se över bolagets ekonomiska situation.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultat- och utdelningskrav på 7-8 
mnkr. Inget soliditetsmål sätts då bolaget till följd av givande av 
koncernbidrag har begränsad påverkansgrad på det egna kapitalet. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB och 
Kv Strömsdal 3 AB 
 

 
 
IBAB:s uppgift är att förvärva, förvalta och sälja industrifastigheter. 
Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med 
verksamhetslokaler. IBAB-koncernen äger fastigheter och företagscenter i 
åtta områden i Borås. 
 
Verksamheten 
Dotterbolaget Eolus 6 AB förvaltar fastigheten Eolus 6, som inrymmer Borås 
Kongress. Det andra dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB förvaltar fastigheterna 
Strömsdal 3 och 4. Koncernen fortsätter sin utveckling med att integrera 
sammanslagningen av Kv Strömsdal 3 AB och skapa gemensamma processer 
och rutiner.  
 
I slutet av 2020 tas IBAB:s nybyggnation Borås Event i drift.  
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
IBAB inkl dotterbolag 17,8 10,4 10,4 12,0
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Resultat och ekonomisk ställning 
IBAB har en stark finansiell ställning och har de senaste åren levererat goda 
resultat. Investeringarna i Eolusfastigheten och Borås Event påverkar dock 
koncernen med en kraftigt ökad balansomslutning och lägre soliditet. 
Koncernen budgeterar ett resultat 2021 på 12 mnkr.    
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Under 2021 planeras för investeringar på 7 mnkr, gällande 
hyresgästanpassningar samt mindre justeringar kopplade till nya krav. En 
översyn av fastigheten Strömsdal 3 gällande underhållsrenovering är startad. 
Även statusinventering pågår för att ta fram drift- och underhållsplaner för 
hela fastighetsbeståndet. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit för IBAB-
koncernen på 410 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt 
kapital och soliditetsmål sätts till 3,5 % respektive 15 % för IBAB-koncernen. 
Ett utdelningskrav ställs på 8 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
BoråsBorås TME AB  
 

 
 
BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag 
med ägarförhållandet 91/9 %. Bolaget ska verka för att Borås framstår och 
upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolagets 
ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås 
Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Under 2021 kommer fokus vara att koordinera och marknadsföra Borås 400 
års jubileum. Styrelsen har beslutat att även om allt som är planerat inte går 
att genomföra så ska det ändå firas att Borås fyller 400 år.  
  
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
BoråsBorås TME AB -18,4 -21,2 -18,4 -18,0



 
 2020-12-07 2020-00756 

 

16 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
Prognosen för 2020 visar ett förbättrat resultat jämfört med budget till följd av 
inställda evenemang på grund av Coronapandemin. För 2021 budgeterar 
bolaget med ett resultat på -18 mnkr. Kostnader för jubileumsåret ingår inte i 
budgeten utan kommer att faktureras Borås Stad löpande. Nettobehovet av 
finansiering beräknas ske genom koncernbidrag på 18 mnkr från Borås 
Stadshus AB samt 0,9 mnkr från Borås Näringslivs ekonomiska Förening.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget planerar inga investeringar under 2021. Limiten hos internbanken 
föreslås vara oförändrad på 22 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.  
 
Bolaget behöver verka för att nå ett minskat underskott framöver. 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -18 mnkr 
före koncernbidrag.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Akademiplatsen AB 
 

 
 
Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och 
arbeta med det centrum som skapats i Textile Fashion Center. Bolaget ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse 
och företagsutveckling lokalt och regionalt. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Bolaget ansvarar för den interna informationen i Textile Fashion Center och 
värdskap och besöksservice. För Borås Kongress ska bolaget som hyresvärd 
till den privata driftsoperatören hålla kontinuerliga samverkansmöten rörande 
diverse frågor. Driftsoperatören betalar en omsättningshyra som är lägre än 
bolagets hyreskostnad.  
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Akademiplatsen AB -26,2 -27,8 -27,0 -28,7
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Resultat och ekonomisk ställning 
För 2021 budgeteras ett resultat på -28,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr sämre än 
budgeten för 2020 och 1,7 mnkr sämre än prognosen för 2020. Förändringen 
är kopplad till lägre intäkter för Borås Kongress. Intäkterna är svåra att 
prognostisera på grund av Coronapandemin och bygger endast på 
driftsoperatörens prognoser.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Investering i form av att skapa en hybridmiljö i Textile Fashion Center 
planeras tillsammans med Högskolan i Borås och Kanico. Parterna ska stå för 
1 mnkr vardera, men gemensam och effektivare driftsekonomi gör projektet 
kostnadsneutralt. Bolaget önskar en oförändrad limit hos internbanken på 65 
mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.  
 
Bolaget behöver verka för att inte få ett ökat underskott. Kommunfullmäktige 
föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -28,7 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Inkubatorn i Borås AB 
 

 
 
Inkubatorn i Borås AB ska verka för att fler kunskapsintensiva företag som 
genererar tillväxt i Boråsregionen skapas. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Bolaget kommer under 2021 fortsätta erbjuda innovatörer, forskare, 
entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för 
snabbare kommersiell marknadsetablering.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet 
som anpassas efter erhållna bidrag. Största bidragsgivare är Västra 
Götalandsregionen och Borås Stad.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Inkubatorn i Borås AB -2,7 -2,9 -2,9 -2,9
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Bolagets resultat 2020 bedöms bli -2,9 mnkr före koncernbidrag, i likhet med 
budget. För 2021 budgeteras ett resultat på -2,9 mnkr före koncernbidrag.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Inga investeringar planeras för 2021. Bolaget önskar ingen förändring av 
kreditlimiten på 2,4 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och 
innehåll och Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som 
lägst -2,6 mnkr före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
 
Bostadsbolagen 
 

 
 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag 
som verkar i de tidigare kommunerna. Bostadsbolagen ska främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har de allmännyttiga bostadsbolagen höga belåningsgrader och 
stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas 
för närvarande av låga marknadsräntor och i princip inga vakanser.  
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora 
efterfrågan ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen 
framöver. Det är därför viktigt att bolagen arbetar målmedvetet för att 
uppfylla Kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansieringsmål. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
AB Bostäder -24,6 31,1 33,9 31,6
Fristadbostäder AB -0,3 2,4 2,3 3,2
Viskaforshem AB 3,9 2,0 1,8 2,0
AB Sandhultsbostäder 0,2 2,0 3,6 2,5
AB Toarpshus 0,9 1,6 3,0 3,4
S:a Bostadsbolagen -19,9 39,1 44,6 42,7
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Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de 
slutförs oftast först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen 
från bolagen bygger på bedömningar av utfallet utifrån förhandlingarna. 
 
AB Bostäder i Borås 
 

 
 
AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
bostadsbolag och en dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 6 500 
lägenheter vilket är nästan 80 % av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.  
 
Verksamheten 
Bolagets strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett 
kundfokuserat och affärsmässigt företag med ett attraktivt varumärke, som 
ska arbeta mot målen på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.  
 
Förutsättningarna inför 2021 års budget är att bolaget har en ständigt ökande 
bostadskö med alltfler aktivt sökande samt ökande trångboddhet. Det råder 
bostadsbrist i Borås liksom i stora delar av landet. Samtidigt är 
omflyttningstakten låg vilket medför en lång väntetid för att få en lägenhet.  
 
Bolaget arbetar med flera nyproduktioner under 2021-2023 och har aldrig 
tidigare haft så många möjliga nyproduktionsprojekt. Nybyggnation av 
Kasernen 1 med 144 lägenheter, varav 44 som trygghetsboende, i 
Regementsstaden pågår. Inflyttning ska ske 2022. Under 2021 kommer 
dessutom flera ombyggnationer att påbörjas; i Knalleland ska en fastighet 
byggas om till 102 studentlägenheter, på Hulta Torg och Sjöbo Torg ska 
befintliga lokaler byggas om och dessutom kommer tomma lokaler i olika 
delar av beståndet att byggas om till totalt 28 nya lägenheter.  
 
Ytterligare kommande projekt är Kamgarnsgatan i Brämhult, Svärdfästet på 
Trandared, Kronängsparken samt Ramnås. Totalt avser dessa nyproduktioner 
en förskola och ca 275 lägenheter, varav 160 studentlägenheter.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
För 2021 budgeteras ett resultat på 31,6 mnkr, vilket är något lägre än 
prognosen 2020 på 33,9 mnkr.  
 
Historiskt har bolaget gjort låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket 
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns mycket 
oavskrivna värden kvar, vilket innebär betydande utrangeringskostnader för 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
AB Bostäder -24,6 31,1 33,9 31,6
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bolaget. För 2021 budgeteras för utrangeringskostnader på 2,7 mnkr, vilket är 
något högre än prognosen för 2020 på 2,3 mnkr.  
 
I budget 2021 märks kostnadsökningar på vatten med 7 % samt ökade 
personalkostnader och övriga driftskostnader. Utöver verksamhetskostnaderna 
tillkommer kostnader för att lösa framtida sophantering samt konvertering av 
ett IT-system. Även hyresintäkterna ökar genom förhandling med 
Hyresgästföreningen samt genom standardhöjande renoveringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget planerar för en fortsatt hög investeringsnivå, vilken i budget 2021 
uppgår till hela 555 mnkr, främst bestående av det ovan nämnda pågående 
projektet i Regementsstaden samt kommande ombyggnationsprojekt. Även 
planerat underhåll ligger på en hög nivå då underhållsbehovet är fortsatt stort.  
 
Bolaget önskar en total limit för 2021 på 3 300 mnkr, vilket är en ökning med 
100 mnkr mot befintlig limit. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
AB Bostäder i Borås har en central roll i kommunens ansvar för 
bostadsförsörjningen. Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av 
bostäder i det expansiva läge Borås befinner sig i.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på 40 mnkr före 
utrangeringar, en direktavkastning på 3,0 % och en soliditetsnivå på 20/40 % 
(bokförd respektive justerad soliditet).  
 
Bolagets budget ger en direktavkastning i nivå med kravet, men en 
resultatnivå före utrangeringar som är lägre (34,3 mnkr). Soliditetsmålet nås 
inte på bokförd nivå, medan däremot justerad soliditet bedöms överstiga 
målet. Kommunstyrelsen och bolaget delar uppfattningen att vinstnivån i 
bolaget behöver höjas på sikt för att säkerställa bolagets långsiktiga 
utveckling.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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Fristadbostäder AB  
 

 
 
Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 609 lägenheter. Alla 
lägenheter är uthyrda. 
 
Verksamheten  
Under 2020 har en förskola byggts om till två lägenheter och projektet med 
takrenovering har fortgått, och fortsätter även under 2021. Därutöver består 
det löpande underhållet nästa år bland annat av balkongrenoveringar.  
Bolaget planerar för en byggnation av 29 trygghetsbostäder öster om 
Åsboplan/Åsbovägen med byggstart under 2021. På samma tomt och under 
ungefär samma skede kommer en privat aktör att bygga 88 hyresrätter. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Fristadbostäder har ett äldre fastighetsbestånd. Underhållsbehov och 
skulduppbyggnad i samband med nyproduktion har bidragit till en låg 
soliditet, men bra resultat de senaste åren har stärkt soliditeten. Bolaget har 
också marknadsmässiga övervärden vilket ger en justerad soliditet som vid 
senaste bokslutet uppgick till 42 %.   
 
Prognosen för 2020 ligger på 2,3 mnkr, som är i nivå med budget. För 2021 
budgeterar bolaget ett resultat på 3,2 mnkr. Budgeten förutsätter en 
hyreshöjning med 3,3 % samt lågt ränteläge.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Investeringen i 29 trygghetsbostäder beräknas uppgå till 60 mnkr. Därutöver 
avser bolaget investera 3,5 mnkr i befintliga byggnader och 0,4 mnkr i 
inventarier. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit på 231 mnkr hos 
internbanken.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en stabil vinstnivå de närmsta åren för 
att klara av nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll. Årets inlämnade 
budget ger en något lägre direktavkastning än tänkt krav.  

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Fristadbostäder AB -0,3 2,4 2,3 3,2
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Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
AB Sandhultsbostäder 
 

 
 
AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av 295 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre 
fastigheter ut till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för närmare 
30 % av intäkterna. Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och 
i likhet med kommunens övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 
 
Verksamheten  
Fastighetsbeståndet utökades under 2019 med 60 nybyggda lägenheter i 
Sjömarken. Under 2020 har en större renovering, inklusive ombyggnation av 
två lokaler till lägenheter, genomförts av fastigheten Ekvägen 2 i Sandhult.  
 
Fastighetsunderhållet har under senare år succesivt trappats upp för att möta 
ett ökat underhållsbehov.      
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har genom åren haft en stabil ekonomi. Den genomförda 
nyproduktionen har dock ökat skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De 
marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar på värden som 
överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 27 % justerat för 
marknadsvärden. 
 
Prognosen för 2020 visar 3,6 mnkr i resultat, vilket är 1,6 mnkr högre än 
budget främst på grund av lägre underhållskostnader till följd av 
Coronapandemin. Budgeterat resultat 2021 är 2,5 mnkr. Budgeten bygger på 
en inflation på 2 %, förväntade hyreshöjningar samt lågt ränteläge. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget planerar inte för några investeringar, utan endast för fortsatt underhåll 
på 5 mnkr. Bolaget önskar ingen förändring av kreditlimiten på 305 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
AB Sandhultsbostäder 0,2 2,0 3,6 2,5



 
 2020-12-07 2020-00756 

 

23 
 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå det budgeterade resultatet och ligga på 
en sådan vinstnivå de kommande åren för att klara av höjda räntor och ökat 
underhållsbehov.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
AB Toarpshus 
 

 
 
AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av 391 lägenheter med låg 
vakansgrad.   
 
Verksamheten  
Under 2020 har bolaget färdigställt byggnationen av 50 lägenheter på 
Uppegården i Dalsjöfors. I det befintliga beståndet har underhållet legat på en 
hög nivå, beräknat till 7,5 mnkr. Med fortsatt stort underhållsbehov 
budgeteras underhållsinsatser under 2021 till samma nivå.      
 
Bolaget planerar för byggnation av ca 35 trygghetsbostäder på en tomt vid 
Dalhem, med start under 2022. 
  
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har en ansträngd ekonomi med låg soliditet och ett stort 
underhållsbehov. Den genomförda nyproduktionen har försvagat soliditeten 
ytterligare. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar 
dock på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet 
var 28 % justerat för marknadsvärden. 
   
För 2020 prognostiserar bolaget ett resultat på 3 mnkr, vilket är 1,4 mnkr 
bättre än budget då underhållskostnaderna blir lägre till följd av 
Coronapandemin. Budgeten 2021 visar 3,4 mnkr i resultat, då högre 
hyresintäkter och lägre underhållskostnader förbättrar resultatet. Budgeten 
bygger på en inflation på 2 %, förväntade hyreshöjningar samt lågt ränteläge. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Bolaget planerar inte för några investeringar, utan endast för fortsatt underhåll 
på 7,5 mnkr. Därmed finns inget behov av ändring av kreditlimiten på 245 
mnkr.   
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
AB Toarpshus 0,9 1,6 3,0 3,4
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå budgeterat resultat och få en stabil 
vinstnivå de närmsta åren för att stärka soliditeten och klara av stora 
underhållsbehov och höjda räntor.   
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga godkänns. 
 
Viskaforshem AB  
 

 
 
Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är 
liksom för de övriga bostadsbolagen låg. Bolaget har en relativt stor del 
lokaler, bland annat hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Närmare 30 % av 
bolagets intäkter avser lokaler. 
 
Verksamheten  
Under 2020 har byggnationen av 13 mark-bostadslägenheter fortsatt, med 
beräknad inflyttning 1 april 2021. I november 2020 påbörjas även byggnation 
av 30 lägenheter med inriktning på trygghetsbostäder, som väntas 
färdigställas under våren 2022.  
 
Resultat och ekonomisk ställning  
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och 
en låg soliditet, vilken försvagas ytterligare av de pågående projekten. De 
senaste årens resultat har dock varit starka tack vare högt driftnetto och låga 
räntenivåer. Marknadsvärderingar som gjorts på bolagets bestånd visar att 
fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har övervärden. Vid senaste 
bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden 27 %.  
 
Prognosen för 2020 ligger på 1,8 mnkr, vilket är något under budget. 
Resultatet i budget 2021 visar 2 mnkr. Det lägre resultatet beror på högre 
räntekostnader och avskrivningar till följd av pågående nybyggnationer. 
Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad och lågt ränteläge.  
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2019 2020 2020 2021
Viskaforshem AB 3,9 2,0 1,8 2,0
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2021 
Investeringarna beräknas uppgå till 75 mnkr för ovan nämnda projekt. Bolaget 
önskar en ökad limit med 75 mnkr till följd av nybyggnationer. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2021 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). När nyproduktionerna är genomförda är det viktigt att 
komma tillbaka till de senaste årens stabila vinstnivå för att stärka soliditeten 
och klara av höjda räntor.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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Avkastningskrav och finansiella mål 
Definitioner: 
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella 
kostnader / totalt kapital 
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,  
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.  
 

 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  
 
Budgetarna 2021 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.  
 
Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2021 på   
11 565 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i enlighet 
med bilaga 1, godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.  
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 

Magnus Widén  
 
 
 
 
 

Bolag Resultat, mnkr Resultat-/Avkastningskrav Krav på ut- Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige delning till enligt Kommunfullmäktige
budget 2021 (kravet ställs på total bolagsnivå) ägaren, mnkr (mål inom parantes avser 2030)

Borås Stadshus AB -3,2 50 soliditet, %

Borås Energi och Miljö AB 44,8
3% 2020,     

4,5% 2022 avkastning på totalt kapital, % 10 12-15 (20) soliditet, %
Borås Elnät AB 53,7 4 avkastning på totalt kapital, % 45 20-25 soliditet, %
Borås Djurpark AB -12,0 -12 resultatkrav, mnkr *  
Borås kommuns Parkerings AB 7,9 7-8 resultatkrav, mnkr 7-8 **  
IBAB inkl db 12,0 3,5 avkastning på totalt kapital, % 8 15 soliditet, %
BoråsBorås TME AB -18,0 -18 resultatkrav, mnkr *  
Akademiplatsen AB -28,7 -28,7 resultatkrav, mnkr *  
Inkubatorn i Borås AB -2,9 -2,6 resultatkrav, mnkr *
AB Bostäder i Borås 31,6 40/3 res före utrang mnkr/dir avk % 20/40 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 3,2 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 2,5 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 3,4 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 2,0 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad

 

* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas
** Inget soliditetsmål, lämnar vinst i koncernbidrag
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Bilaga 1 
Bolagens finansiering 2021 
 
Bilaga 2 
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i 
Borås AB med dotterbolag Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB, BoråsBorås 
TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, 
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt 
Viskaforshem AB.  
 
 



Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2021

Bolagens föreslagna
Uppgifter per Externa lån eller investeringar
2020-10-31 Limit 2020 Utnyttjat Kvarvarande lånelimit Limit 2021 Förändring enl sep  beslut KF 2021
Borås Energi o Miljö AB 4 747 000 000 3 986 577 000 760 423 000 4 747 000 000 0 2 500 000 000 515 400 000
Borås Elnät AB 1 200 000 000 875 980 000 324 020 000 1 200 000 000 0 204 600 000
Borås Djurpark AB 180 000 000 124 791 000 55 209 000 180 000 000 0 19 000 000
Borås kommuns Parkerings AB 150 000 000 96 766 000 53 234 000 150 000 000 0 1 850 000
IBAB koncern 410 000 000 287 517 000 122 483 000 410 000 000 0 7 000 000
Borås Stadshus AB 204 800 000 196 935 000 7 865 000 204 800 000 0 195 050 000 0
AB Bostäder i Borås 3 200 000 000 2 790 249 000 409 751 000 3 300 000 000 100 000 000  555 000 000
Fristadbostäder AB 231 000 000 183 179 000 47 821 000 231 000 000 0 3 900 000
AB Toarpshus 245 000 000 197 961 000 47 039 000 245 000 000 0 8 100 000
AB Sandhultsbostäder 305 000 000 257 498 000 47 502 000 305 000 000 0 6 000 000
Viskaforshem AB 428 000 000 399 791 000 28 209 000 503 000 000 75 000 000 75 000 000
Borås Borås TME AB 22 000 000 12 617 000 9 383 000 22 000 000 0 0
Inkubatorn i Borås AB 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 0 0
Akademiplatsen AB 65 000 000 52 172 000 12 828 000 65 000 000 0 1 000 000
Totalt 11 390 200 000 9 462 033 000 1 928 167 000 11 565 200 000 175 000 000 2 695 050 000 1 396 850 000
Totalt exkl EMC



3årsprognos 202010

BENÄMNING BOKSLUT PROGNOS BUDGET PROGNOS PROGNOS

2019 2020 2021 2022 2023
42187 42600 43500 45000 48250

  
  

-35174 -37000 -37000 -37200 -39000
  

7013 5600 6500 7800 9250

0 0 0

-3077 -3800 -4500 -4800 -5000

3936 1800 2000 3000 4250

0 0 0 0 0

Här ett 3års senarie. Blir en påfrestning vid nybyggnation, inflyttning 20210401 
Källsprångsvägen, inflyttning 20220601 Friskafors. År 2023 första helåret med intäkter från 
nybyggantionen.
Investeringarna vi nu gör i mycket hållbara bostäder, Källsprångsvägen och 
Trygghetsbostäderna.

För övrigt håller vi vår strategi med kvalité i förvaltning och underhåll. Badrum o kök 
renoveras kontinuerligt vartefter som hyresgästen beställer det. Tak o fasader byts efter 
behov.
Soliditeten ökar på lång sikt.                                                                                               
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VERKSAMHETSPLAN-EKONOMI 2020-21 

1.NULÄGESBEKRIVNING 

A. Marknadssituationen 

Lägenheter 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor framförallt i Dalsjöfors området som       
växer som Centralort. Bedömningen är att det finns ett fortsatt behov av 
byggnation i detta område. 

Lokaler. 

Bolaget förvaltar äldreboendet på Dalhem Det finns planer för att fortsatt se 
över vattenledningar i denna byggnad under året, källardelen är utbytt och klar 
med slutbesiktning i november månad 2019. 

Nybyggnation. 

På Uppegårdsgatan i Dalsjöfors är nu byggnationen färdigställd med 
nybyggnation av 50 st. lägenheter slut besiktigat 2020-04-03. 

B. Ekonomi 

Bolagets årsredovisning 2019 visade på en vinst på 908 tkr. Löpande och 
periodiskt underhåll utfördes för 9 722 tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 16 
624 tkr. 

2. Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 

A. Soliditet 

Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. Soliditeten för 2018 var 
9,8 % och för 2019 7,3 %. Prognosen för soliditeten år 2020 är att den blir något 
högre, runt 8 %.  

B. Likviditet 

Likviditeten bör stärkas något  och överlikviditet ska användas till att minska 
låneskulden. 
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C. Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, hyresintäkter, 
kapitalkostnader, driftskostnader samt underhållskostnader.  

Prognosen för resultatet under 2020 är på ca 2 996 tkr 

Kapitalkostnader. 

Medelräntan i bolaget 2019 var 1,2%. För 2021 beräknas den bli ca 1% 

Från 2017-03-15 sköter vår ägare företagets lånefinansiering. 

Reporäntan har länge varit låg, -0,1% och kommer troligen fortsatt att vara låg 
under 2021. 

Driftskostnader. 

Fjärrvärmen höjs 2021 med 1,5% enligt Borås Energi och Miljö. Höjningen av VA 
avgiften blir 7%. Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt 3%. 

Underhållskostnader. 

Fastighetsunderhållet bör som tidigare ligga på en fortsatt hög nivå. För 2019 
var underhållet 7 002 tkr. Prognosen för innevarande år är 7 551 tkr. 
Medelvärdeåret för bolagets fastigheter är 1981, vilket innebär ett fortsatt 
framtida underhållsbehov, då flera fastigheter kommer kräva kostsamma 
underhållsåtgärder. 

Hyresintäkter. 

Hyrorna höjdes med 2,1% år 2020, Lägenhetshyrorna för 2020 förhandlas 
under vintern. 

3. Investeringar 

Underhåll. 

Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av 
underhållet kan komma att betraktas som investeringar. Nybyggnationer har 
gjort att delar av underhåll inte genomförts på grund av att man valt att hålla 
igen på vissa delar av ekonomiska skäl. Det avsattes 8 551 tkr för underhållet i 
budgeten 2020 för 2021 räknar man med underhåll på ca 7 500 tkr. 
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Nyproduktion. 

Företaget har option på en tomt vid Dalhem i Dalsjöfors. Planering för att 
byggnation av ca 35 st. lägenheter för ett trygghetsboende. För att detta skall 
kunna genomföras under 2022 så krävs en förhöjd limit för bolaget till år 2022. 

 

Budget 2021. 

Budgetförutsättningar bygger på att inflationen beräknas bli ca 2% under 2021. 

Hyror för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 1,0–3,0% 

Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1,0% 

I dagsläget är 2 st. lägenheter outhyrda i beståndet. Underhållet och räntan 
kommer att vara den avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat 
resultat för 2021 är 3 383 tkr. 

 

Borås 2020-10-16 

Mikael Henrysson 

 

 

 

 

 

 
  
 

  



Totalt AB Toarpshus Budgetår 2021 Inkl h-höjn
Upprättad den............:2020-10-14 Arbetsbudget Utskriven: 1,015

Antal Yta
Produktionskostnad................: 0 Lägenheter 391,0 25 607,4
Taxeringsvärde, hyreshus......: 0 Lokaler 25,0 6 818,0
Taxeringsvärde, småhus........: 0 Garage 75,0 0,0
Byggnadsår............................: 0 P-platser 133,0 0,0
Värdeår..................................: 0 Totalt 624,0 32 425,4

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTO INTÄKTER 2019 2020 2021 kvm helår 2020

3011 Hyror bostäder 22 601 380 26 839 000 28 423 795 1 109,98 27 079 100
3013 Hyror lokaler 6 500 015 6 496 000 6 567 000 963,19 6 566 100
3015 Hyror, garage o p-platser 318 200 406 000 415 000 60,87 399 500
3050 Fiber/Kabel-tv 139 427 239 000 208 000 8,12 203 100
3071 Hyresbortfall bostäder -496 978 -623 000 -466 000 -14,37 -551 100
3073 Hyresbortfall lokaler 0 0 0 0,00 0
3075 Hyresbortfall garage o p-platser -48 715 -77 000 -47 000 -1,45 -55 000
3096 Hyresrabatter -20 914 -21 000 -18 000 -0,56 -27 000
3110 IMD vatten 30 000 0 156 000 67 000
3120 IMD el 18 372 0 0 18 000
3990 Övriga intäkter 39 237 0 0 0,00 0

29 080 024 33 259 000 35 238 795 1 086,77 33 699 700
UNDERHÅLLSKOSTNADER

4200 Underhåll -7 001 805 -8 551 000 -7 500 000 -231,30 -7 551 000
-7 001 805 -8 551 000 -7 500 000 -231,30 -7 551 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel enligt avtal -1 856 579 -2 122 000 -2 068 000 -63,78 -2 214 000
4050 Övr. kostnader fast.skötsel -192 449 -332 000 -303 000 -9,34 -332 000
4070 Snöröjning -411 309 -570 000 -500 000 -15,42 -350 000
4100 Reparationer -2 720 228 -2 420 000 -2 550 000 -78,64 -2 200 000
4310 El-avgifter -2 122 321 -2 405 000 -2 370 000 -73,09 -2 740 000
4323 Uppvärmning -2 867 060 -3 068 000 -3 122 000 -96,28 -2 936 200
4330 VA-avgifter -1 189 220 -1 244 000 -1 425 000 -43,95 -1 405 400
4340 Sophämtning -707 811 -802 000 -816 000 -25,17 -802 000
4410 Fastighetsförsäkring -184 122 -206 000 -250 000 -7,71 -235 000
4460 Kabel TV/Fiber -196 303 -323 000 -319 000 -9,84 -360 000
6320 Avgifter juridiska åtgärder -30 379 -34 000 -38 000 -1,17 -35 200
6351 Hyresförluster -140 423 -58 000 0 0,00 -58 000
6370 Bevakning o larm -96 482 -100 000 -64 000 -1,97 -75 000
6410 Styrelsearvoden -138 728 -130 000 -240 000 -7,40 -132 500
6420 Revisionsarvode -75 531 -82 000 -87 000 -2,68 -90 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB -633 716 -544 000 -567 000 -17,49 -570 000
6490 Övriga förv. kostnader -657 870 -398 000 -947 000 -29,21 -415 000
6980 Förhandlingsavgifter, HGF/SABO -96 264 -100 000 -96 000 -2,96 -94 000
7210 Lön, anställda -493 430 -443 000 -720 000 -22,20 -490 000
7410 P-försäkr -75 651 -78 000 -78 000 -2,41 -80 000
7510 Arbetsgivaravgifter -135 841 -185 000 -361 000 -11,13 -153 000
7530 Löneskatt -18 353 -10 000 -10 000 -0,31 -10 000

-15 040 069 -15 654 000 -16 931 000 -521,84 -15 777 300

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsskatt -411 738 -421 000 -650 000 -20,05 -409 040

-411 738 -421 000 -650 000 -20,05 -409 040

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -3 703 447 -4 744 000 -4 509 000 -139,06 -4 463 636

-3 703 447 -4 744 000 -4 509 000 -233,81 -4 463 636

FINANSIELLA POSTER
8310 Ränteintäkter oms tillgångar 15 551 0 0 0,00 9 000
8421 Räntekostnader -2 030 248 -2 276 000 -2 266 000 -69,88 -2 511 574
8470 ./. Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0,00 0

-2 014 697 -2 276 000 -2 266 000 -69,88 -2 502 574

Summa kostnader -28 171 757 -31 646 000 -31 856 000 -1 076,89 -30 703 550

Årets resultat 908 266 1 613 000 3 382 795 2 996 150



AB TOARPSHUS Budget Budget Budget Budget
2021 2022 2023 2024

INTÄKTER
35 238 795 35 667 174 36 099 927 36 539 172

UNDERHÅLLSKOSTNADER
-7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000

DRIFTSKOSTNADER
-16 931 000 -18 285 480 -19 748 318 -21 328 184

FASTIGHETSSKATT
-650 000 -710 000 -710 000 -710 000

AVSKRIVNINGAR
-4 509 000 -4 925 667 -4 925 667 -4 925 667

FINANSIELLA POSTER
-2 266 000 -2 300 000 -2 900 000 -2 900 000

Summa kostnader -31 856 000 -33 721 147 -35 783 985 -37 363 851

Årets resultat 3 382 795 1 946 027 315 942 -824 679
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VERKSAMHETSPLAN - EKONOMI – BUDGET 2020-21 
 

1. Nulägesbeskrivning 
 
A   Marknadssituationen 

 
Lägenheter 
Efterfrågan på bostäder är stor i framför allt Sjömarken och Sandared.  
 
Lokaler  

 Bolaget förvaltar äldreboendet Ekekullen i Sandhult och Sanderökroken 1 och 2 i San-
dared. Under 2020 har ett stort Takarbete på Ekekullen färdigställts, även lokalen i 
Sandared centrum har tomställts efter att Sparbanken stängt kontoret. 

 
 
 Nybyggnation 
       Kyrkebo 1:60 Sandhult 
 Nyproduktion av 2 st. lägenheter samt ombyggnad av 7 st. har slutförts under augusti 

månad 2020.  
       Kyrkebo 1:94, Sandhult 
       En eventuell nyproduktion planeras inom snar framtid. 
       Räveskalla 1:25,Sjömarken 
       En fortsättning av del 2 på detta projekt med förhoppning om möjlighet till fortsatt 

byggnation inom snar framtid. 
  

 
B   Ekonomi 

Ekonomin i bolaget är stabil och kommer fortsatt att stärkas. Resultatet för 2019 vi-
sade på ett underskott på 347 tkr. Löpande och periodiskt underhåll utfördes för 5 006 
tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 31 629 tkr.  

 
2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 
 

 A Soliditet 
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. 2018 var soliditeten 10,4 % och 
2019 ökade soliditeten till 11,1 %.  
 

 B Likviditet 
  Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden. 
 
 C Resultat 
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Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, hyresintäkter, kapitalkost-
nader, driftskostnader och underhållskostnader. Prognosen för resultatet under 2020 
ligger på ca 2 775 tkr. 

 
 
 
 
  Kapitalkostnader 

Medelräntan i bolaget 2019 var ca 1 %. För 2020 är medelräntan ca 1 %. Bolaget räk-
nar med en snittränta på ca 1 % även för 2021. 
 

  Borås stad har från 2017-03-15 tagit över lånefinansieringen för bolaget. 
 

Reporäntan har länge varit låg, -0,1% och kommer troligen fortsatt att vara låg under 
2021. 
 

  Driftskostnader 
Kostnaden för fjärrvärmen höjs 2021 med 1,5 % enligt Borås Energi och Miljö. Höj-
ningen av VA-avgiften har under flera år varit 5,5%. För 2021 kommer en höjning på 7 
% att ske. Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt ca 3%. 

 
  Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under senare år succesivt trappats upp.  Under 2019 utför-
des underhåll för lite drygt 3 550 tkr. För innevarande år prognostiseras underhållet 
till ca 5 000 tkr.  

  
Sandhultsbostäder har ett relativt ungt bostadsbeststånd, med 1992 som medelvär-
deår. 80% av bolagets fastigheter är byggda från 1990 och framåt och börjar liksom fö-
retagets övriga bestånd att bli i behov av underhåll.  

 
  Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 1,95% från den 1 april 2020. Hyresförhandlingar för 2021 kom-
mer att ske under kommande vinter. 

 
3 Investeringar 

 
Underhåll 
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet 
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock 
inte aktuell i nuläget. 
 
 



  2020-10-19 
 
 
 
 
       Räveskalla 1:25, Sjömarken 

Nybyggnad av 60 lägenheter pågår i Sjömarken. Projektets slutkostnad blev 103 068 
tkr. En framtida andra etapp kan komma att innehålla ca 50 lägenheter. 
 
 

4 Budget 2021 
Budgeten bygger på att inflationen beräknas bli ca 2% under 2021. 
 
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 1,0 – 3,0 %. 
 
Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1 %. 
 
Underhållet och räntan kommer att vara den avgörande faktorn för resultatutveckl-
ingen. Budgeterat resultat för 2021 är 2 028 tkr. 

 
 
  Borås 2020-10-19 
 

AB SANDHULTSBOSTÄDER 
 

 
Mikael Henrysson 
VD 

 
Org. nr 556012-3233   
 
Beslut taget i styrelsen 2020-10-26 



AB Sandhultsbostäder Budget År 2021
Upprättad 2020-10-14 Utskriven:

Antal Yta
Produktionskost 0 Lägenheter 295 19 964,0
Taxeringsvärde, hyreshus......: 0 Lokaler 33 7 987,0
Taxeringsvärde, småhus........: 0 Garage 2  
Byggnadsår............................: 0 P-platser 77
Värdeår..................................: 0 Totalt 407 27 951,0

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTOINTÄKTER 2019 2020 2021 kvm helår 2020
3011 Hyror bostäder 17 456 612 19 194 000 19 489 000 976,21 19 292 000

3013 Hyror lokaler 7 352 572 7 387 800 7 366 000 922,25 7 370 000
3015 Hyror, garage o p-platser 193 319 222 000 220 500 27,61 222 000
3050 Fiber 82 914 108 000 113 500 111 000
3071 Hyresbortfall bostäder -940 393 -549 000 -379 000 -400 000
3073 Hyresbortfall lokaler -35 646 -37 400 -230 000 -8,23 -160 000
3075 Hyresbortfall garage o p-plats -32 731 -33 000 -33 000 0,00 -33 000
3096 Hyresrabatter -10 953 -6 000 -6 000 0,00 -16 000
3110 IMD vatten 117 299 205 000 232 000 260 000
3210 IMD el 61 041 120 000 130 000 150 000
3990 Övriga ersättningar 323 419 0 0 0,00 35 000

24 567 453 26 611 400 26 903 000 962,51 26 831 000

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Underhåll -3 550 958 -6 000 000 -5 000 000 -178,88 -5 000 000

-3 550 958 -6 000 000 -5 000 000 -178,88 -5 000 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel -1 002 585 -1 196 000 -1 220 000 -43,65 -1 100 000
4050 Extra arbeten -41 522 -200 000 -200 000 -7,16 -200 000
4070 Snöröjning -338 602 -450 000 -400 000 -14,31 -250 000
4100 Reparationer -1 454 757 -1 500 000 -1 700 000 -60,82 -1 500 000
4310 El-avgifter -933 802 -1 220 000 -1 147 000 -41,04 -1 220 000
4323 Uppvärmning, fjärrvärme -1 595 954 -1 793 600 -1 800 000 -64,40 -1 793 600
4330 VA-avgifter -650 872 -750 600 -769 000 -27,51 -750 600
4340 Sophämtning -634 045 -664 000 -682 000 -24,40 -760 000
4410 Fastighetsförsäkring -143 204 -157 000 -168 000 -6,01 -145 000
4460 Kabel-TV/Fiber -72 080 -81 000 -75 000 -2,68 -81 000
6320 Avgifter juridiska åtgärder -21 203 -19 000 -19 000 -0,68 -19 000
6351 Hyresförluster -116 013 0 0 0,00 -50 000
6370 Bevakning o larm -257 760 -295 000 -300 000 -10,73 -270 000
6410 Styrelsearvoden -165 742 -115 000 -204 000 -7,30 -115 000
6420 Revisionsarvode -74 962 -83 000 -88 000 -3,15 -80 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB -669 165 -444 000 -443 000 -15,85 -430 000
6490 Övriga förv. kostnader -852 966 -453 000 -838 000 -29,98 -453 000
6980 Förhandlingsavgifter, HGF/SABO -55 021 -55 000 -55 000 -1,97 -55 000
7210 Lön, anställda -371 852 -300 000 -479 000 -17,14 -357 000
7410 P-försäkr -63 460 -65 000 -40 000 -1,43 -30 000
7510 Arbetsgivaravgifter -110 677 -135 000 -191 000 -6,83 -145 000
7530 Löneskatt -17 478 -6 000 -10 000 -0,36 -10 000

-9 643 722 -9 982 200 -10 827 999 -387,03 -9 814 200

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsavgift/skatt -273 196 -266 000 -281 400 -10,07 -270 000

-273 196 -266 000 -281 400 -10,07 -270 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -8 403 171 -5 554 000 -5 565 724 -199,12 -5 481 000

-8 403 171 -5 554 000 -5 565 724 -199,12 -5 481 000

FINANSIELLA POSTER
8310 Ränteintäkter (internt) 22 362 0 0 0,00 10 000
8421 Räntekostnader, kreditinstitut -2 525 479 -2 853 000 -2 700 000 -96,60 -2 700 000
8470 Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0,00 0

-2 503 117 -2 853 000 -2 700 000 -96,60 -2 690 000

Summa kostnader -24 374 164 -24 655 200 -24 375 123 -871,71 -23 255 200

Utrangering byggnader
8910 Inkomstskatt -540 688 0 -500 000 -0,02 -800 000

Årets resultat -347 398 1 956 200 2 027 877 2 775 800

2020-10-14



AB SANDHULTBOSTÄDER Budget Budget Budget Budget
2021 2022 2023 2024

INTÄKTER
26 903 000 27 405 335 27 702 055 28 003 226

UNDERHÅLLSKOSTNADER
-5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

DRIFTSKOSTNADER
-10 827 999 -11 694 239 -12 629 778 -13 640 160

FASTIGHETSSKATT
-281 400 -321 400 -321 400 -321 400

AVSKRIVNINGAR
-5 565 724 -5 565 724 -6 399 057 -6 399 057

FINANSIELLA POSTER
-2 700 000 -2 700 000 -3 200 000 -3 200 000

Summa kostnader -24 375 123 -25 281 362 -27 550 235 -28 560 617

Utrangering byggnader
Inkomstskatt -500 000 0 0 0

Årets resultat 2 027 877 2 123 973 151 820 -557 392



Inkubatorn i Borås AB

Rörelsens intäkter Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Vinnova 4 200 000 kr 4 200 000 kr 4 200 000 kr

Västra Götalandsregionen 3 100 000 kr 3 100 000 kr 3 100 000 kr

Högskolan i Borås 1 100 000 kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr

Borås Regionen 917 373 kr 917 373 kr 0 kr

VINK EU Projekt 660 000 kr 660 000 kr 660 000 kr

Västra Götalandsregionen KKN projekt 350 862 kr 0 kr 0 kr

Define EU projekt/Nordic Buzz EU projekt 270 000 kr 0 kr 0 kr

Sparbankstiftelsen 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr

Samarbetspartners samt projekt. 0 kr 250 000 kr 1 500 000 kr

Fakturerade tjänster 2 398 628 kr 2 446 601 kr 2 495 533 kr

Summa intäkter 13 246 863 kr 12 923 974 kr 13 305 533 kr

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader -2 907 800 kr -2 965 956 kr -3 025 275 kr

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -302 500 kr -302 500 kr -302 500 kr

Kostnader för transportmedel och resor -527 000 kr -527 000 kr -527 000 kr

Reklam, PR och övriga försäljningskostn. -759 040 kr -759 040 kr -759 040 kr

Företagsförsäkringar och förvaltningskostn. -295 000 kr -295 000 kr -295 000 kr

Konsultkostnader -2 651 200 kr -1 680 338 kr -1 780 338 kr

Övriga externa tjänster och kostnader -476 200 kr -485 724 kr -495 438 kr

Personalkostnader -8 187 319 kr -8 761 002 kr -8 980 027 kr

Summa kostnader: -16 106 059 kr -15 776 560 kr -16 164 619 kr

Rörelseresultat före avskrivningar -2 859 196 kr -2 852 586 kr -2 859 086 kr

Avskrivningar -20 000 kr -20 000 kr -20 000 kr

Resultat efter avskrivningar -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Ränteintäkter och liknande poster 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Räntekostnader och liknande poster -1 000 kr -1 000 kr -1 000 kr

Resultat efter finansiella poster -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Redovisat resultat -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Resultat -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr



Affärsutveckling för entreprenörer med innovativa idéer.

Verksamhetsplan 2021 samt strategi 2021 – 2023.



Innehåll

❑ Vision/Mission

❑ Segment

❑ Erbjudande

❑ SWOT

❑ Intressenter

❑ Finansiärer

❑ Aktivitetsplan 2021

❑ Strategiska fokusområden

❑ Målsättningar – KPIer



Vision.
Vi skall säkerställa ett regionalt affärsutvecklingsstöd samt vara den mest framgångsrika 

affärsutvecklingspartnern inom textil.

Mission.
Vi förverkligar hållbar tillväxt genom affärsutvecklingsstöd till entreprenörer.



Segment.
Borås INK vänder sig till entreprenörer, innovatörer, forskare samt nya företag vars affärsidé har

en hög tillväxtpotential och gärna på en internationell marknad. Affärsidén skall vara skalbar och ha en potential 

att omsätta minst 20 MSEK och ha 7 – 10 anställda 5 år efter att bolaget lämnat oss.  Förnärvarande består 

kundstocken av 32 bolag vilka kan fördelas enligt nedan;

SEGMENT BESKRIVNING Antal bolag idag

Branschoberoende

* Nya textila produktionsprocesser (design, spinning, vävning, stickning, färgning, 

behandling, brodyr, tryck).

* Cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi.

* Nya affärsmodeller & tekniska innovationer för mer effektiv sourcing 

(digitalisering) och försäljning & logistik (e-handel).
16

* Nya (smarta) textila material, funktioner & produkter som interagerar med 

bäraren och omvärlden.

* Varumärken inom fashion & design (konfektion, accessoarer, skor, 

inredningstextil), med moderna produktions- och affärmodeller där hållbarhet och 

cirkularitet är en vital del.
8

Nya affärsmodeller och tekniska innovationer med internationell tillväxtpotential 

oavsett bransch.
8

Textil 



Erbjudande.
Affärsänglar 
& riskkapital

Bidrag- / lån

Community

MentorskapNätverk

Partners

Arbetsplats- / 
kontor

Affärs-
utvecklingsstöd

Borås INK erbjuder stöd med syfte att 
reducera risk och minimera tiden för en 
lyckad företagsetablering.

Affärsutvecklingsprocessen är väl etablerad 
och kunskapen inom investeringsstöd är god. 

Ett antal nya partners har etablerats och 
fokus förnärvarande är att säkerställa ett 
utvecklat nätverk, öka våra kunskaper inom 
hållbarhet och teamutveckling vilket är än 
viktiga delar när vi ger affärsutvecklingsstöd. 



SWOT.

Borås INK har ett flertal styrkor såsom 

etablerad process, finansieringsnätverk samt 

placeringen på Textile Fashion Center. 

Vi skall höja vår kompetens inom coachning 

med fokus på teamutveckling samt digitala 

redskap och arbetssätt.

Fokus på teamkänsla. Fördjupa oss inom 

hållbarhet och cirkularitet samtidigt som vårt 

samarbete med näringslivet skall öka. 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

S W

O T

• Textile Fashion Center

• Finansieringsnätverk 

(bidrag/lån)

• Etablerad process

• Samlad erfarenhet

• Branschkunskap 

innovationsstödsystemet

• Ej vinstdrivande

• Branschspecifikt nätverk

• Stor andel driftfinansiering

• Styrelse från näringslivet

• Större referenskunder

• Okänt varumärke/namn

• Samarbete näringsliv

• Nutid-/framtidsaktuell kompetens

• Investeringsnätverk nischkunder

• Tillgång riskkapital i tidigt skede

• Kännedom om inkubator generellt

• Styrning insatser ut ifrån att nå mål

• Textilpositionen tas av annan

• Kritisk massa

• Ekonomisk stabilitet framåt

• Nisch vs. Bredd – kommunikation

• Teamkänsla

• Lågt inflöde

• Distraherande miljö / fokus

• Finansiering projekt

• Covid-19

• Textila positionen

• Öka kompetens  och nätverk inom 

hållbarhet

• Utveckla samarbete – näringslivet

• Samverka med fler inkubatorer med 

inriktning textil

• Teamutveckling – både internt men 

också kvalitativ coachning för bolagen

• Bli mer kända

• Använda ökad kompetens inom 

digitalisering



If you dare. We dare.



Intressenter.

Partners

Akademi Press-/ Media

Innovations-
stödsystemet

Entreprenörer

Näringsliv
Samarbets-

partners

Finansiell 
sektor

Offentlig 
sektor

Banker

Affärsänglar

Borås Stad

Kommuner i Sjuhäradsbygden

Energimyndigheten

Studenter

Ledning

Lärare

Forskare

Borås Tidning

Företagssamt (Borås Stad) 

Breakit

Radio Sjuhärad

Veckans Affärer

DI

Habit

Market

Aktuell Hållbarhet

Ny teknik

"Driva eget" Företagarna

Populärmagasin

Inkubatorer

Sience Parks

SISP

Almi

Vinnova

VGR

Connect Väst

Drivhuset

Miljöbron Sjuhärad

IUC Sjuhärad

Coompanion

Kommunalförbundet

Tillväxtverket

TEKO

Handelsklubben

Marketplace Borås

Varumärken med textil inriktning

Lokala företag

Lokala företag < 5 MSEK, < 5 År

Riks-företag, textil < 5 MSEK, < 5 År

Företagarna

BoråsINK Styrelse

Textile Fashion Center, Bolag & Org.

Sweden Fashion Counsil

Trade Partners Sweden



Finansiärer.

26%18%

19% 7%

Kunder

15%

Projekt

15%

Borås INK har budgeterat intäkter för år 2021 
motsvarande 16,1 MSEK. Driftsfinansieringen 
baseras på medel från Borås Stad (täcker 
underskott med 2,9 MSEK), VGR (3,1 
MSEK), Vinnova (4,2 MSEK) och Högskolan 
Borås (1,1 MSEK).

Utöver driftsfinansiering tillkommer medel i 
form av projekt (2,4 MSEK), kunder (2,4 
MSEK).

Med budgeterade intäkter (inkl. bidrag från 
Borås Stad) är det planerade resultatet för 
2021 motsvarande 20 804 SEK.



Aktivitetsplan 2021.

AKTIVITET KOMMENTAR JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Kommunikation SoMe - INSPIRERA 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

Kommunikation SoMe - ENGAGERA 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

Kommunikation SoMe - ACTION 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

TV Screen, Textile Fashion Center Löpande nyhetsflöde

Marknadsundersökning - entreprenörsklimatet

INK LAB (INK DAY) INK DAY en till två ggr

Utveckling hemsida Använda full funktionalitet

Implementera fler "Community-aktiviteter"

Lokal "Innovationsriksdag" Näringsliv, entreprenörer och investerare

Fastställa koncept "Nationell Textil satsning" Samverkan med 4 andra inkubatorer

Implementera "Nationell Textil satsning" Samverkan med 4 andra inkubatorer

Utbildning  - Textil

Utbildning - STEP (teamutveckling)

Öka eget hållbarhetsarb. samt kundstöd

Hållbart Näringsliv - seminarieserie

Pitchträffar Kunder träffar potentiella investerare

Information-/kommunikation, banker

Ökat samarbete med Högskolan Kommercialisera forskarresultat

Event med Högskolan STARK, Elevate & EXIT

Implementera "StoryKit" Producera egen film

Nätverksträffar Handelsklubben, Näringslivsdagen, 

Entreprenörsdagen, ConnectToCapital, E-

handelsstaden, Borås Näringsliv, TEKO-dagen, 

Venture Cup

Besöka näringslivskontor Informera om Borås INKs erbjudande



• Affärsutveckling- / stöd

• Nätverk

• Positionering Borås INK

• Finansiering

• Hållbarhet & Cirkularitet

• Organisation & Arbetsmiljö

Strategiska fokusområden.



Affärsutveckling- /
stöd Coachande förhållningssätt.

Enhetlig och uppdaterad 
process. 

Enhetlig sätt att coacha våra 
kunder.

Målsättningar
Vart vill vi?

Tydlig, implementerad, 
värdegrund och utbildade 

affärscoacher.

Tydlig processbeskrivning 
inklusive checkpunkter.

Tillhandahålla gemensamma 
verktyg.

Strategi
Hur kommer vi dit?

Utbilda samtliga 
affärsutvecklare inom coaching 

och mentorskap.

Benchmark med andra 
inkubatorer samt utmana 

befintlig process en gång per år.  

Utbilda och använda 
fastställda verktyg.

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Nätverk
Säkerställa samarbetspartners 

för alla relevanta tjänster.

Etablera ett nätverk av 
mentorer. 

Komplett nätverk av företag 
med inriktning textil.

Inventera kunders behov samt 
värdera lämpliga partners.

Ökad dialog med näringslivet.

Ökad dialog med 
näringslivet.

Teckna samarbetsavtal samt 
informera kunder. 

Bygga upp en lista på relevanta 
namn med olika kompetenser-

/erfarenheter.

Samverka med relevanta 
företag inom det textila 

området.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Positionering
Borås INK Hög kännedom om BoråsINK

inom textil nisch.

Hög kännedom om BoråsINK i 
Boråsregionen. 

Attraktiv samarbetspartner 
inom lokalt näringsliv och 

textilbranschen.

Definiera relevanta event för 
nätverkande samt fastställa plan 

för sociala medier.

Definiera relevanta event för 
nätverkande samt fastställa plan 

för sociala medier. 

Definiera partners för 
gemensamma event- / 

projekt.

Deltaga på definierade event för 
nätverkande samt 

kommunikation sociala medier

Deltaga på definierade event för 
nätverkande samt 

kommunikation sociala medier.

Genomföra event- / projekt 
inom ramen för våra 

målgrupper. 

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Finansiering 100% driftsfinansierade. 

Erhålla excellens status från 
Vinnova. 

Uppdaterat och komplett 
investerarnätverk.

Tydliggöra gemensam nytta.

Möta excellens kriterier ställda 
av Vinnova.

Kartlägga och kategorisera 
affärsänglar.

Attrahera driftsmedel och vara  
transparent med relevanta 

intressenter.

Nära dialog med Vinnova samt 
bevaka och följa aktuella 

kriterier. 

Kontakta och bjuda in 
affärsänglar till vårt nätverk.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Hållbarhet & 
Cirkularitet

Komplett nätverk.

Hög kunskap hos samtliga 
medarbetare.

Föregångare i branschen.

Inventera relevanta 
organisationer- / företag.

Definierad projektledare samt 
utbildning.

Säkerställa högt fokus i 
organisationen och tydlig 

handlingsplan.

Etablera kontakt och dialog med 
relevanta organisationer- / 

företag..

Implementera separat projekt 
samt utbilda alla medarbetare. 

Föregå med gott exempel och 
kommunicera utfall till 
relevanta intressenter.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Organisation- / 
arbetsmiljö Aktuell & uppdaterad 

kompetens.

Välmående personal & hög 
prestation.

Funktionell & attraktiv 
arbetsplats.

Säkerställa relevant kompetens.

Tydliggöra värdegrund & 
förväntningar.

Säkerställa ändamålsenliga 
arbetsverktyg och lokaler.

Kompetenskartläggning samt 
utbildningsinsatser.

Tydliga arbetsbeskrivningar, 
visa framåtkraft, tillit samt högt 

engagemang.

Löpande inventering av 
behov.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Målsättningar, KPIer

Borås INK mäter 

löpande inflöde av nya 

affärsidéer, vilken fas 

respektive bolag har i 

processen samt hur 

många som lämnar 

oss för en fortsatt 

positiv tillväxtresa. 
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If you dare. We dare.
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Budget 2021 
 

1. Inledning  

Borås Energi och Miljö AB (BEM) bildades 2006 genom sammanslagning av Borås 

Energi och Renhållningsverket. Vid årsskiftet 2010/2011 integrerades VA i bolaget. 

Genom våra verksamheter har BEM över 125 års erfarenhet, som bland annat 

innefattar etableringen av Pickesjöns vattenverk 1881, installationen av Borås första 

ellampa 1894 och starten för stadens avfallshantering i början på 1900-talet.  

 

BEM är ett företag som tar tillvara energiströmmar i samhället och omvandlar dessa 

till olika nyttor för alla som bor och verkar i Borås. BEM har en framstående 

kretsloppsmodell och vår målsättning är att hela tiden finna nya kretslopp för att 

Borås i framtiden ska bli en hållbar stad fri från fossila bränslen. Ett annat kretslopp 

är hanteringen av skogsavfall som omvandlas till fjärrvärme. Efter förbränning 

återförs mesta möjliga mängd aska till skogen och på så vis sluts näringsämnenas 

kretslopp. 

 

Kretsloppsmodellen – ett verktyg för att nå vårt mål…. 

 

BEMs ambition är att ta tillvara på alla energiflöden i Borås och omvandla dem till 

nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att BEM ska 

förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om kretsloppet ska fungera 

fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För alla är en del av kretsloppet och 

kretsloppet är en del av oss. 
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2. Organisation  

Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje 

med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Affärsplan 2021 – 

2025, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2021 års drift- 

och investeringsbudget.   

 

Den operativa delen av bolaget utgörs av 3 affärsområden.  

Organisationsstruktur 2021: 

 
 

 
 

Affärsområden (AO): 

 

• AO Energi – Energi, Biogas och Vattenkraft  

• AO Avfall/Återvinning – Hushåll, Avfall/Återvinning och Transport  

• AO VA - Vatten och Avlopp (VA)  

 

 

3. Förutsättningar och utveckling  

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det nya insamlingssystemet 

med de nya förutsättningarna gällande TIS-ersättning först 2023 kommer BEM att 

rulla ut det nya insamlingssystemet successivt. Det nya insamlingssystemet för 

hushållsavfall ges möjlighet att sortera 10 olika fraktioner i 2 olika kärl vid den egna 

bostaden. Parallellt med detta så ses också möjligheten till flerfacksinsamling för 

flerbostadshushållen över. BEM provar detta redan idag på några ställen i Borås 

Stad. 

 

Saneringen av Gässlösa kommer att fortsätta under 2021, marken ska överlämnas 

till staden som ska exploatera annat som tex skola och/eller bostäder på marken. 

 

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2020 godkänt inriktningsbeslutet att BEM 

skall göra göra en förstudie/utredningsarbete om framtida dricksvattenförsörjning. 

Utredningen kommer att bedrivas i projektform under hela 2021. Idag förser Sjöbo 

vattenverk den större delen av Borås invånare med dricksvatten. Denna anläggning 

har funnits sedan 1930 talet och eftersom Borås hela tiden växer så måste 

dricksvattenförsörjningen för framtiden säkras ur ett kvantitets-, kvalitets- och 

redundansperspektiv.  
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Under 2019 och 2020 har BEM fört samtal med ett antal externa samarbetspartners 

som kan tänka sig köpa vår rågas (biogas innan uppgradering). Nu kvarstår endast 

ett bolag där avtalsförhandlingar pågår under senhösten/vintern 2020. 

 

BEM kommer att ha fortsatt fokus på de kvarvarande restpunkterna i EMC även 

under 2021.   

 

BEM fortsätter att utveckla nya investeringsprojekt och arbeta med att bygga ut 

säkerheten på våra anläggningar och hantera tillskottsvatten samt olika 

reinvesteringar i nät och anläggningar. 2018 påbörjades arbetet med nya 

omvandlingsområden, arbetet fortsätter även under 2021.  

 

Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar BEM och fullföljer våra ägardirektiv: 

 

• Trygga en viktig infrastruktur 

• Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen 

• Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och 

energiproduktion 

Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer: 

• Vårda, värva, behålla våra kunder 

• Utveckla kretslopp i systemperspektivet 

• Affärsmässighet inom hela bolaget 

 

 

Ekonomiska förutsättningar: 
 

AO Energi 

Priset på fjärrvärme och fjärrkyla höjs med 1,5 % 2021. 

 

Priset på fjärrvärmen behöver korrigeras för att bättre möta de 

marknadsförutsättningar som förutses råda under 2021. Bland annat skapar lägre 

elpriser i kombination med stigande elnätstariffer både sjunkande intäkter och 

stigande kostnader i kraftvärmeproduktionen. För att bibehålla en hög tillgänglighet 

ökas även underhållet på våra produktionsanläggningar och i våra distributionsnät. 

Priset på fjärrvärmen diskuteras varje år med våra största kunder inom 

fjärrvärmebranschens framtagna verktyg ”prisdialogen” och avsikten är att 

fjärrvärmens framtida prisutveckling skall vara stabil över tid, samt inte överstiga 

Riksbankens inflationsmål om 2%  

 

Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad 

förbrukning. Leveranserna för 2021 är budgeterade till 615 GWh och låg i budget 

2020 på 623 GWh. Leveranser är beräknade utifrån ett normalår baserat på de 

senaste 10 åren. Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 207 GWh, en lägre 

elproduktion än föregående årsbudget.  

 

Budgeterat genomsnittligt elpris 2021 är 345 kr/MWh. Budget 2020 låg på 397 

kr/MWh. 

 

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade 

nyttjandetider. Beräknad mängd kundkyla år 2021 uppgår till 9,3 GWh och denna 

siffra var 8,8 GWh i budget 2020. 

 

Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av 

genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lagd till 31,1 GWh och 

2020 låg budgeten på 31,2 GWh. 
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Fordonsgasen är beräknad till endast levereras till våra interna fordon samt till våra 

publika tankstationer. Det pågår ett strategiarbete angående avsättning av gasen 

från avloppsreningsverket och matavfallet. Detta arbete är inte klart vid 

budgettillfället därav lämnas ett förslag på låg avsättning av rågas även under 2021. 

 
AO Avfall/återvinning 

Trycket från marknaden för leveranser av massor till Sobacken har under 2020 varit 

lägre pga. Corona. BEM kommer trots detta med stor sannolikhet ändå att nå upp till 

vårt tillstånd för mottagning till deponi. Ett arbete med ett nytt tillstånd och utökat 

tillstånd har påbörjats. 

 

En höjning av avfallstaxan har gjorts inför 2021 med totalt 1,5% på hushåll. Detta 

för att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga 

behandlingskostnader satsar BEM på en ny förbehandlingsanläggning för matavfall 

som är under uppförande.  

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 20 000 

ton. Hushåll kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. 

 

Avfallsmängden från återvinningscentralerna har under 2020 ökat markant, detta 

ses som en effekt av Covid 19, avfallsmängderna inför 2021 förväntas återgå till 

normala volymer.  

                                          

AO VA 

VA-taxan kommer att höjas med 7% från och med 2021-01-01.  

 

De flesta anläggningarna på Sobacken har tagits över av affärsområdet VA nu. Slam 

och rötningsanläggningen är inte övertagen än. Övertagandet kommer att ske runt 

årsskiftet 2020/2021. 

 

Den största anledningen till taxehöjningen är att affärsområdet har höga 

kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket. Kapitalkostnaderna gör att VA-

verksamheten har ett underskott som måste hämtas hem med höjda taxor. 

 

VA har många anläggningar, ca 175 st. Det finns ett behov av löpande 

reinvesteringar i anläggningarna för att hålla en god tillgänglighet och status på 

dem. VA satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att 

öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 

 

Budgeterat försäljning av vatten på 6 600 km3 för 2021. Budgeterad försäljningen 

2020 är 6 590 km3. 

 

Allmänna förutsättningar 

Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2020. 

 

Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2021 samt löneökning på 3%.  

I årets budget ingår 335 anställda, en ökning med 2 anställda jämfört med 

föregående år. Utöver detta tillkommer 2,5 projektanställningar kopplade till det nya 

insamlingssystemet. 

 

Kostnader för ”ledningar i mark VA” ligger inte med i budgeten. Blir detta beslutat 

kommer resultatet försämras med ca 5 mnkr/år och VA-taxan behöver höjas under 

2022. 
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4. Ekonomiska mål  

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är enligt nytt ägardirektiv per 

2020-02-20: 

 

• Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 3% 2020 för att 

öka till 4,5% 2022. 

 

• Mål för soliditet: 12% 2020 för att öka till 15% 2022. Långsiktigt 

soliditetsmål (2030) 20%. 

 

• Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden. 

 

Budgeten för 2021 ger en avkastning på 2,4% på totalt kapital samt en soliditet på 

11,3%.  

 

Anläggningar uppgår till drygt 94% av BEMs totala tillgångar vilket gör det svårt att 

nå avkastningen på totalt kapital. 44% av dessa anläggningar ägs dessutom av VA 

vilket är taxefinansierat och som resultatmässigt skall gå plus/minus noll över tid. 

 

Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade i de 5-åriga affärsplanerna.  

 

Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, 

leveranskvalitet och utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har 

stödjande funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena 

efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta 

utvecklas kontinuerligt. 

 

BEM har för avsikt att öka detaljnivån i särredovisningen och därmed leva upp till 

kraven i transparenslagen from räkenskapsåret 2020. 

 

 

5. Resultat 

Resultatet för BEM uppgår i budget 2021 till 44,8 mnkr. För att se resultat- och 

balansräkning se punkt 15. 

 

Resultat efter finans (mnkr) Budget 2020 Prognos 2020 AP 2021 Budget 2021 AP 2022 AP 2023

Biogas -15,6 -16,1 -20,0 -19,3 4,8 5,1

Energi 64,2 58,6 43,8 40,6 45,6 41,6

Vattenkraft 6,9 3,7 5,8 5,0 5,6 5,7

Återvinning 15,1 7,9 7,4 9,9 12,4 14,8

Energitjänster 2,1 2,1 2,1 2,6 1,9 2,2

ResultaT BEM Kommersiella Verksamheter 72,6 56,3 39,1 38,8 70,2 69,5

% av resultat kommersiella verksamheter 121,1% 93,8% 90,5% 86,5% 68,2% 71,1%

Hushåll -0,1 -1,9 5,6 0,1 6,4 -6,2

VA -7,8 0,0 1,4 4,5 13,5 21,6

Resultat Taxefinansierade Verksamheter -7,9 -1,9 7,0 4,6 19,9 15,3

Transport 0,5 0,5 0,6 1,4 0,6 0,6

Övriga stödverksamheter -5,2 5,2 -3,5 0,1 12,2 12,3

Resultat BEM Övriga Verksamheter -4,7 5,6 -2,9 1,5 12,8 12,9

Totalt BEM 60,0 60,0 43,2 44,8 102,9 97,8 
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Beräknad omsättning i budget 2021 är totalt sett 14,0 mnkr lägre än för budget 

2020. 1 131 mnkr mot 2020 års budget på 1 145 mnkr. 

 

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 765,0 mnkr 2021 mot 

770,1 mnkr 2020, vilket är 5,1 mnkr lägre än budget 2020.  

 

Kapitalkostnader ökar från budget 2020 på 314,6 mnkr till 320,8 mnkr för 2021, en 

ökning med totalt med 6,2 mnkr, varav avskrivningarna ökar med 11,0 mnkr. 

Räntekostnaden minskar dock med 4,8 mnkr mot budget föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Energi  

Avdelningen står för 58 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Kraftvärmeproduktionen omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och 

processånga.  

 

Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2021 beräknas uppgå till 615 GWh (få 623 

GWh). Budgeterad elproduktion från Ryaverket och det nya kraftvärmeverket på 

Sobacken beräknas uppgå till 207 (få 222) GWh.  

 

Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 9,3 (få 8,8) GWh.  

 

Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el 

baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för bolagets 

elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån bolagets 

riktlinjer kring prissäkring av el.  

 

Intäkterna i budget för 2021 uppgår till 651,2 mnkr och kostnaderna till 610,7 mnkr 

varav kapitalkostnaderna är beräknade till 177,1 mnkr vilket ger ett budgeterat 

resultat på 40,5 mnkr.  

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
Nedskrivning 450 mnkr 2017 EMC projektet 
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7. Vattenkraft 

Avdelningen står för 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Vattenkraft innefattar bolagets vattenkraft med tillhörande elproduktion. Budgeterad 

elproduktion från Vattenkraften uppgår till 31,1 GWh (få 31,2). 

 

Vattenkraftens intäkter beräknas till 12,7 mnkr och kostnader till 7,7 mnkr vilket ger 

ett resultat på 5,0 mnkr.   

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
 

8. Biogas 

Avdelningen står för 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Biogas omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och 

gasförsäljning vid tankställena Sobacken, Hulta och Åhaga.  

 

Biogas tar hand om boråsarnas matavfall (de svarta påsarna) och övrigt matavfall 

som kommer in till Sobacken. Behandlingen och rötningen av matavfallet har en 

tydlig miljönytta. När BEM behandlar och rötar matavfallet sluter vi kretsloppet 

genom återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark. Biogasen är en produkt 

som uppstår när BEM i behandlar och rötar matavfallet och slammet från 

avloppsreningsverket. 

 

Avsättningen för biogasen befinner sig i en utvecklingsfas och därför är intäkterna 

lågt satta inför 2021, då kontrakt med externa samarbetspartner saknas. 

Avsättningen påverkas av att BEM inte har kapacitet att uppgradera den rågas som 

produceras på grund av underdimensionerad gasuppgraderingsanläggning jämfört 

med dimensionerad rötningsanläggning. Den gas som inte uppgraderas till 

fordonsgas nyttiggörs till största delen för fjärrvärmeproduktion. 

 

Intäkterna 2021 budgeteras till 22,5 mnkr och kostnaderna till 41,7 mnkr med ett 

budgeterat resultat uppgår till –19,2 mnkr.  

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
Nedskrivning biogas 2014 
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9. Återvinning 

Affärsområdet står för 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, 

återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. 

 

BEM har i dag ett miljötillstånd som tillåter 110 tton deponering av avfall. 

 

Även om en ansökan om ett ändringstillstånd för Sobackens verksamheter gällande 

deponi lämnas in under 2020 kommer det med stor sannolikhet inte att kunna tas i 

anspråk förrän tidigast Q4, 2022 och finns därmed inte med som en positiv 

resultateffekt under 2021. 

 

Under 2021 beräknas priser fortsatt vara höga för mottagande av material och avfall. 

En viss avmattning i konjunkturen under 2020 har resulterat i minskad 

ersättningsnivå vid försäljning av material som skrot, papper mm. 

BEM ser inte att denna marknad kommer att förändras inom närtid, vilket 

hänsyn tagits till i budget 2021.  

 

Intäkterna budgeteras till 144,6 mnkr. Kostnaderna budgeteras till 134,7 mnkr, 

varav kapitalkostnaderna består av 7,6 mnkr. Resultatet budgeteras till  

9,9 mnkr.  

 

 

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
 

 

 

 
 

10. Hushåll 

Affärsområdet står för 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av slam 

från enskilda avlopp och fettavskiljare.  

 

I budget förutsätts att införande av fastighetsnära förpackningsinsamling, ett nytt 

insamlingssystem för ca 20 000 småhus är påbörjat. 
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Systemet består av två kärl/hushåll där totalt 10 olika avfall kan samlas in 

bostadsnära. Målet med det nya insamlingssystemet är att boråsarna på ett enklare 

sätt ska kunna sortera sitt förpackningsavfall och att avfallsslagen ska bli renare 

som fraktion och som i sin tur kan materialåtervinnas. Brännbart restavfall kommer 

enligt testområden minska och inte innehålla förpackningsmaterial. 

 

Projektet innebär en stor förändring. Nya fordon samt kärl behöver köpas in. 

Kärl skall monteras i en särskilt hyrd lokal, för att sedan distribueras ut. 

Kör-rutter läggs om och optimeras, ny taxekonstruktion skall tas fram, samt 

uppdatering och förändringar i flera av våra stödsystem. 

Kommunikation till stadens invånare kommer vara extra prioriterad under 

hela projektperioden. 

 

Parallellt med detta pågår arbetet med att dela på brännbart restavfall och matavfall 

genom införande av två kärl eller underjords behållare. BEM kommer att fortsätta 

med att erbjuda hyresfastigheter och verksamheter möjlighet att fastighets-, eller 

kvartersnära sortera hushållsavfall och förpackningar. Detta sker då på kommersiella 

villkor i konkurrens. 

 

I det beslut som gick upp till kommunfullmäktige förutsatte att bolaget 

skulle erhålla en årlig TIS-ersättning. Under våren 2020 avslår Naturvårdsverket de 

båda ansökningarna som inkommit för att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem 

(TIS) för förpackningar och tidningar. Regeringen har meddelat att de avser att 

senarelägga tidpunkten för införandet av de nya reglerna till 2023 och då även 

ersättningarna från TIS.  

 

Detta innebär att under 2021–2022 kommer ingen ersättning att erhållas. 

Under denna period kommer därmed kostnaderna att belasta hushållskollektivet och 

innebär en påverkan på taxan. 

  

Under året kommer 8 flerfacks- samt 3 tvåfacksfordon att levereras.  

4 äldre fordon planeras att säljas under 2021. 

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till ca 20 

000 ton. Det är en minskning med 2 000 ton jämfört med föregående år 

då man bör se en successiv minskning av vita påsar i takt med att BEM rullar ut 

nya flerfackskärl till hushållen samt att avfall från Bollebygd, Marks och 

Ulricehamns kommun istället flyttats till AO Energi. 

 

En skatt för förbränning av avfall infördes 1 april 2020. Detta innebär även 

en kostnadsökning under 2021. En marknadsanpassning av priser mot AO Energi för 

förbränning av avfall skall regleras under en 3-årsperiod, vilket innebär en 

kostnadsökning om 20 kr/ton 2021. 

 

Taxeökning för 2021 är 1,5%.  

 

Affärsområdet kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. Under 2021 skall ett nytt avtal upphandlas för slamentreprenaden. 

 

Intäkterna budgeteras 2021 till 103,0 mnkr och kostnaderna till 102,9 mnkr varav 

0,8 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,1 mnkr. Affärsområdet är ett 

monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen och 

generera ett nollresultat. 
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Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
  

 

11. Vatten och Avlopp 

Avdelningen står för 24 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

VA omfattar 5 vattenreningsverk varav Sjöbo vattenreningsverk är det största. 8 

avloppsreningsverk varav Sobacken avloppsreningsverk är det största samt ca 220 

mil ledningsnät. 

 

För att säkra Stadens framtida dricksvattenförsörjning ur ett kvantitets-, kvalitets- 

och redundansperspektiv så har ett utredningsarbete påbörjats på affärsområdet. 

Arbete angående den framtida dricksvattenförsörjningen kommer att fortgå under 

2021 och bedrivas i projektform. 

 

VA taxans brukningsavgifter höjs med 7,0%. Anläggningsavgifterna är oförändrade 

även för 2021. 

 

Intäkter uppgår till 279,7 mnkr, en ökning på drygt 17,6 mnkr som består av 

merförsäljning samt ökning av taxan. VA har budgeterade kostnader på 162,9 mnkr 

vilket är 6,9 mnkr högre än föregående år. Kapitalkostnaderna är beräknade till 

112,3 mnkr vilket är en minskning med 1,6 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 

4,5 mnkr.  

 

VA-fonden löses upp med drygt 7,2 mnkr per år gällande EMC investeringen. 

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 
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12. Investeringar och avskrivningar 

Nya investeringsprojekt 2021 framgår av sammanställningen under rubrik 16. 

 

Aktiveringar sker löpande under året när investeringen anses klar och ger nytta. 

 

Avskrivningarna för 2021 års är beräknade till 237,9 mnkr. En ökning av 

avskrivningarna mot föregående år då de budgeterades till 226,9 mnkr. Nettot av 

dessa är att avskrivningarna ökar med totalt 11,0 mnkr 2021. 

 

 

13. Finansiering och räntor 

Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2021 är i kassaflödet upptaget till 469,1 

mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investerings-

projekten genomförs. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr.  

 

Projekt EMC har en finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Totala lån i EMC 

projektet är upptagna till ett värde av 2 500 mnkr, utöver dessa har resterande 

kreditram 667 mnkr lagts till på checkräkningskrediten under 2019.  

 

Enligt budget 2021 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Med budgeterade 

förutsättningar behöver kreditramen inte ökas 2021.  

 

Total kreditram är 2 247 mnkr  

 

I den totala kreditramen ligger vid ingången på 2021 reverslån på 150 mnkr samt 

bankgarantier på 44 mnkr. Under 2021 kommer reverslån amorteras med 100 mnkr. 

 
Ränteberäkning utfall prognos 2021 Kommentar Räntekostnad

11 519 704

rörlig 0,784% 1 000 000 000

Snitt upplåning (exkl den del 

som ligger i EMC) 7 840 000

fast 3,044% 50 000 000

50 mnkr förfall juni och 50 

mnkr förfall i september 2020 3 679 704  
 

Räntekostnader för 2021 beräknas bli 11,5 mnkr för ordinarie verksamhet samt 

räntekostnader för EMC på 71,4 mnkr. Total räntebudget är 82,9 mnkr.  
 

14. Personal 

Lönekostnaderna inkl. sociala avgifter, pensionskostnader och löneskatt är beräknade 

till 222,3 mnkr för 2021, en ökning med 4,6 mnkr från 2020.  

 

Personalbudgeten i övrigt omfattar förmåner såsom företagshälsovård, friskvård och 

kompetensutveckling samt rekryteringskostnader. För 2021 uppgår budget till 7,9 

mnkr.  
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15. Resultat- och balansräkning 

 

Utfall Budget Prognos Budget

Resultaträkning, mnkr 2019 2020 2020 2021

Borås Energi och Miljö AB totalt

Intäkter

Avfallshantering 222,3 238,0 223,6 226,8

Fordonsgas 6,3 6,8 6,0 2,5

El 96,9 129,7 106,8 99,8

Fjärrvärme 449,4 478,4 455,2 481,3

Fjärrkyla 8,6 9,9 8,9 9,9

Tjänster o entreprenader 4,6 2,9 3,4 2,9

Vatten och avlopp 229,7 245,8 247,3 262,5

Aktiverat arbete 23,7 19,0 20,9 26,9

Övriga intäkter 22,4 14,1 14,5 18,1

Summa intäkter 1 063,8 1 144,7 1 086,7 1 130,6

Kostnader

Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -293,5 -281,8 -266,8 -275,2

Energi för drift -63,1 -64,1 -42,1 -59,4

Reparationer och underhåll -47,3 -64,6 -49,6 -59,2

Transportmedel -28,2 -22,5 -28,5 -30,6

Övriga externa kostnader -149,8 -109,9 -114,4 -110,5

Personalkostnader -206,5 -227,2 -219,2 -230,2

Summa kostnader -788,4 -770,1 -720,6 -765,0

Driftsresultat 275,3 374,6 366,1 365,7

% av intäkter 25,9% 32,7% 33,7% 32,3%

Kapitalkostnader

Avskrivningar -177,1 -226,9 -225,4 -237,9

Räntor -72,4 -87,7 -80,7 -82,9

Summa kapital -249,5 -314,6 -306,0 -320,9

Resultat efter kapital 25,8 60,0 60,0 44,8  
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Utfall Budget Prognos Budget

Balansräkning, mnkr 2019 2020 2020 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 701,2 5 097,6 4 948,9 4 952,5

Pågående investeringar 75,3 71,5 75,0 120,0

Lager 33,3 30,4 30,0 40,0

Fordringar 271,7 251,0 271,0 260,0

Summa tillgångar 5 081,5 5 450,4 5 324,9 5 372,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital 143,6 254,1 143,6 143,6

Obeskattade reserver 477,7 453,0 537,7 582,5

Leverantörsskulder 250,1 225,0 225,0 225,0

Övriga skulder 4 210,0 4 518,4 4 418,6 4 421,4

Summa skulder och eget kapital 5 081,5 5 450,4 5 324,9 5 372,5

Avkastning på totalt kapital 1,9% 2,7% 2,6% 2,4%

Soliditet 10,2% 11,2% 10,6% 11,3%

 
 

Utfall Budget Prognos Budget

Nyckeltal 2019 2020 2020 2021

Leveranser

El vattenkraft GWh 34,0 31,2 35,1 31,1

El kraftvärme GWh 111,0 222,0 176,2 207,0

Fjärrvärme GWh 587,4 623,0 591,5 615,0

Fjärrkyla (kund) GWh 8,0 8,8 7,7 9,3

Fordonsgas Kilo 745 290 733 824 733 824 733 824

Fordonsgas MWh 9 526 9 380 9 380 9 380  
 

16. Större investeringsprojekt 

BEM genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och 

nät. Varje investering lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna 

förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför 

varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader, 

betalningsutfall. Tabellen nedan visar investeringsbudget för 2021 och uppgår till 

515,4 mnkr. Vidare visar tabellen det prognostiserade betalningsutfallet för 2021 års 

investeringar samt för tidigare beslutade investeringar, ett betalningsutfall på 469,1 

mnkr. Budgeterade aktiveringar 2021 är 447,4 mnkr. 
 
Utöver investeringsbudget för 2021 kan investeringar av akut karaktär uppstå under 
året. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att prioritera om investeringar, inom 
given total ram på 515,4 mnkr, i det fall en akut eller strategisk viktig investering 
behöver genomföras.  
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Investeringsbudget 2021 Budget2021 Betalningsutfall 2021 Aktivering 2021

Nät 138,6 98,8 98,2

- Reinvesteringar 93,1 65,3 64,7

- Nyinvesteringar ink l förtätning 45,5 33,5 33,5

Anläggningar 117,8 88,3 84,8

- Reinvesteringar 34,7 34,7 34,7

- Nyinvestering och förändring 38,1 18,6 15,1

- Pott 45,0 35,0 35,0

Specifika projekt (stora) 249,0 56,0 49,0

- Fossilfritt PVA och HVCB 19,0 19,0 19,0

- Relining tuben Haby 30,0 30,0 30,0

- Bosnäs 200,0 7,0 0,0

Reservdelar och inventarier 10,0 10,0 10,0

TOTALT 2021 års budget 515,4 253,1 242,0

 
 

Från tidigare budget Betalningsutfall 2021 Aktivering 2021
Framtida IT plattform Ledning 10,0 6,0 6,0

Säkerhetsåtgärder på bolaget anläggningar Ledning 7,0 4,0 4,0

Miljötillstånd Sobacken Ledning 70,0 3,0 5,5

Fastighetsrenovering bef.fastigheter Ledning 12,2 3,0 3,0

PLC-byte turbinerna Rya AO Energi 29,6 12,0 12,0

Fjärrkyla Ryaverket AO Energi 10,0 10,0 10,0

Flytt LNG-tank AO Energi 6,0 4,0 4,9

Förändrad yttre kommunikationslösningar AO Energi 1,0 0,5 0,5

Fjärrkyla Ryaverket (Simonsland) AO Energi 10,0 10,0 10,0

PLC utbyte 2018 AO Energi 8,5 1,0 1,0

4-bars VVX AO Energi 2,9 2,9 2,9

HVCB ombyggnad till bioolja AO Energi 4,0 4,0 4,0

Asksortering/metallseparering AO Energi 6,0 0.0 0.0

Miljöinstrument AO Energi 1,6 0,5 1,6

Förbehandlingsanläggning biogas AO Energi 82,0 17,0 82,0

Getängsvägen kammare AO Vatten och avlopp 1,0 1,0 1,0

Hevea AO Vatten och avlopp 4,0 3,5 4,0

Reinvestering Lundaskog AO Vatten och avlopp 10,0 5,0 10,0

Fjärravläsning vattenmätare AO Vatten och avlopp 9,0 0,4 1,5

Reinvestering Västra Parkänggatan AO Vatten och avlopp 4,5 2,5 4,5

Reinvestering Vegagatan (kammare) AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Reinvestering Stenkastgatan AO Vatten och avlopp 7,6 4,0 7,6

Processombyggnad D-fors vattenverk AO Vatten och avlopp 6,0 6,0 6,0

Trandö avloppspumpstation AO Vatten och avlopp 7,2 1,0 1,0

Aplared AP + ytterligare 2 st pumpstationer AO Vatten och avlopp 10,0 9,0 10,0

Processombyggnad D-fors vattenverk AO Vatten och avlopp 6,0 2,0 2,0

Bockasjögatan AO Vatten och avlopp 3,0 3,0 3,0

Elindustri AP AO Vatten och avlopp 3,0 3,0 3,0

Viared vattenledning AO Vatten och avlopp 4,5 4,5 4,5

Torggatan VA AO Vatten och avlopp 3,4 3,4 3,4

Slätthult AO Vatten och avlopp 8,1 7,9 8,1

Bäckängsvägen AO Vatten och avlopp 4,6 3,6 4,6

Storgatan - Badhusgatan AO Vatten och avlopp 6,3 6,3 6,3

Tyllgatan dagvatten AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Kardangatan (kammare) AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Åhaga (kammare) AO Vatten och avlopp 1,0 1,0 1,0

Kullasand AO Vatten och avlopp 14,0 10,0 14,0

Hedared ÖFL AO Vatten och avlopp 34,0 25,0

Toarpsdal 670 AP AO Vatten och avlopp 3,5 3,5 3,5

Klinten 540 TS AO Vatten och avlopp 2,3 2,3 2,3

Frufällan 575 TS AO Vatten och avlopp 2,2 2,2 2,2

Detaljstudie Kretsloppspark AO Avfall och Återv 1,5 1,5 0,0

Anläggande av FA-cell deponi AO Avfall och Återv 2,0 2,0 0,0

Nytt insamlingssystem för hushåll AO Avfall och Återv 144,0 70,0

Förskjutning projekttid -50,0 -50,0

TOTALT tidigare budget 568,0 216,0 205,4

TOTALT 2021 469,1 447,4

 



Budget för verksamhetsåret 2021 

Akademiplatsen AB 556565-1493 

 

 

 

 

 

 

 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 

Akademiplatsen.  

Bolaget skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, 

Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, 

innovation och näringsliv främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera möten, 

besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt 

och internationellt. 

  



Verksamhet 2021 

 

Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile 

Fashion Center.  Bolaget ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera 

förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är 

fortsatt innovation och utveckling för området och de verksamheter som finns där.  

 

Bolaget ansvarar för den interna informationen i centret och värdskap och 

besöksservice. Bolaget ansvarar också för extern marknadsföring av Textile 

Fashion Center som har blivit den plats i Borås som pr/press vill besöka och här 

fungerar bolaget som kontaktperson, koordinator och värd. 

 

 

Bolaget är hyresvärd till den privata driftsoperatören i Borås Kongress 

och avtalat att hitta samverkan för att utveckla mötesmarknaden i Borås. Samverkansmöten som rör 

drift, avtal, marknadsföring, varumärke, kvalitetsfrågor, marknadsplanering, ekonomi och 

utvecklingsfrågor kommer att hållas kontinuerligt.  Driftsbolaget betalar omsättningshyra till 

Akademiplatsen AB, vars hyreskostnad till IBAB är högre än intäkterna och enligt plan hos ägarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akademiplatsen AB 556565-1493  
tkr Budget Budget Budget 

Rörelsens intäkter 2019 2020 2021 

Intäkter Textile Fashion Center 800  760  670  

Intäkter Borås Kongress 5 400  4 189  2 974  

Övriga rörelseintäker  374      

S:a Rörelsens intäkter 6 574  4 949  3 644  

        

Rörelsens kostnader       

Kostnader Textile Fashion Center -7 786  -6 329  -6 525  

Kostnader Borås Kongress -15 400  -18 584  -18 525  

Personalkostnader -3 500  -4 000  -3 900  

Styrelsekostnader -150  -120  -120  

S:a Rörelsens kostnader -26 836  -29 033  -29 070  

Rörelseresultat -20 262  -24 084  -25 426  

        

Avskrivningar anläggningstillgångar -3 600  -3 365  -3 043  

Resultat efter avskrivningar -23 862  -27 449  -28 469  

Finansiella kostnader (ränta internbanken) -38  -240  -250  

Resultat före skatt -23 900  -27 689  -28 719  

    

    
Budgeten innehåller verksamhetskostnaderna för de två olika uppdragen där  

kostnaden för Textile Fashion Center är -10 545 kr och för Borås Kongress -18 525 tkr. 

    
Finansiering    
Finansiering av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. 

Budgetförslag för år 2021 är ett koncernbidrag på 28 719 tkr.  
Idag har Akademiplatsen AB en kreditlimit på koncernbanken på 65 miljoner kr. 

    
Investeringsbehov    
Planen är att tillsammans med Högskolan i Borås och Kanico skapa en hybridmiljö på plan 1  

på Textile Fashion Center och dela på investeringen med en miljon var. Gemensam  
och effektivare driftsekonomi gör projektet kostnadsneutralt alternativ sänkta kostnader för 
bolaget. 

    
Ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden  
Genom att arbeta för att ha en gemensam reception i Textile Fashion Center  

kan vi nå driftsfördelar och kostnadseffektivare organisering kommande år.  

På grund av pandemin är hyresintäkterna för Borås Kongress svåra att prognostisera 

och bygger endast på driftsoperatörens prognoser.   
Resultaten för de kommande åren kommer att vara i samma nivåer, då de största posterna  

är hyreskostnader.    

    
Borås 29 oktober 2020    

    

    

    
Per-Olof Höög, styrelseordförande  Helena Alcenius, VD 

 



 

 

 
                               

Verksamhet och budget 2021 
BoråsBorås TME AB 556784-7719 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL 
 

Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget 
ska offensivt marknadsföra staden, men också aktivt arbeta med att förbättra och utveckla nuvarande 
verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål: 

 

 Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare 

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Året 2021 

Bolagets största fokus under året kommer vara att koordinera och marknadsföra Borås 400 år.  

Planeringen av firandet har haft olika faser från det att Borås TME fick Kommunfullmäktiges beslut att 

”vara den samordnande kraften i planeringen och såg fram emot ett fantasifullt och lustfullt idéarbete från 

många aktörer” (KF beslut 2014-03-18 paragraf 98) 

2017 beslutar styrelsen för Borås TME att firande ska ske med ”400 anledningar att fira 400 år”. Arbetet 

med att hitta anledningar/investeringar inom all kommunal verksamhet påbörjades genom en 

beredningsgrupp. 2018 blev ”Fessingarnas år” – året där vi bjöd in organisationer, föreningar, 

förvaltningar, företag att sätta igång sitt idéarbete hur de skulle kunna utveckla sig själv, och därmed bidra 

till att lyckas med att nå effektmålen för hela jubileet ”att bli snyggare, modernare i större kostym”. 

Process och idéresurs fanns med från Borås TME. Fessingarna* kom in och samlades ihop under Öppet 

Hus för Borås Kongress 20-21 november 2018.  

Under 2019 valideras alla de hundratals fessingarna. De utvecklades eller avvecklades för att tillslut få ett 

skelett av händelser, stora och små med bredd och spets, som fyller de övergripande målen; Att fira i hela 

staden, att fira hela året, fira för boråsare och locka besökare. Under 2020 har planeringsarbetet 

intensifierats och samtidigt utmanats rejält på grund av pågående covid-19 pandemi.  

Styrelsen har under året tagit beslut att även om allt som är planerat inte kommer att gå att genomföra så 

fyller Borås hursomhelst 400 år och det ska firas.  

Ett jubileumsfirande är i första hand för invånare, bolaget kommer att använda de satsningarna som görs 

under året för att också marknadsföra så besökare kommer till Borås under året. Där den största publika 

reseanledningen är den Internationella Konstbiennalen som Kulturförvaltningen arrangerar 29 maj – 26 

september. 

Styrelsen har påbörjat och kommer under året att arbeta fram en ny uppdaterad plan vad bolaget ska 

fokusera på 2022 och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borås TME 556784-7719 Budget Prognos T2 Budget 

Rörelsens intäkter 2020 2020 2021 

Borås Näringsliv  900 000 900 000 900 000 

Vidarefakt.löner 908 965 908 965 1 830 000 

Hyresintäkter 248 832 248 832 190 000 

Övriga intäkter  200 000 110 000 50 000 

Externfinansierade projekt 1 015 145 740 000 1 010 000 

Summa intäkter: 3 272 942 2 907 797 3 980 000 

Rörelsens kostnader       

Lönekostnader -10 190 518 -10 800 000 -10 710 000 

Vidarefakturerade löner -908 965 -908 965 -1 830 000 

Övriga personalkostnader -324 000 -350 000 -350 000 

Styrelsekostnader -160 000 -170 000 -180 000 

Övriga kostnader  -250 000 -200 000 -200 000 

Externfinansierade projekt -1 100 000 -800 000 -1 080 000 

Lokalkostnader -1 320 456 -1 300 000 -1 460 000 

Administrativa kostnader -1 450 000 -1 100 000 -1 270 000 

Verksamhetens kostnader -5 790 000 -5 500 000 -4 630 000 

Summa rörelsekostnader: -21 493 939 -21 128 965 -21 710 000 

        

Rörelseresultat före avskrivningar  -18 220 997 -18 221 168 -17 730 000 

Avskrivningar: -187 284 -187 284 -190 000 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -18 408 281 -18 408 452 -17 920 000 

Räntekostnader: -30 000 -31 000 -40 000 

Resultat efter finansiella kostnader -18 438 281 -18 439 452 -17 950 000 

 

Finansiering 

Finansieringen av bolaget sker genom intäkter från Borås Näringsliv på 900 000 kr och från  Borås Stad 

med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB  på totalt 17 950 tkr. 

Borås 400 år 

Kostnaderna för jubileumsåret ingår inte i bolagets driftsbudget. Tagna kostnader för projektet kommer 

månadsvis att faktureras Kommunstyrelsen.  

Budget 2022 och 2023 

Budgeterna för åren 2022 och 2023 kommer att vara i samma nivåer som tidigare år. 

Investeringsbehov 

Inga nya investeringar planeras under 2020 för BoråsBorås TME AB. 

Kreditlimit 

Idag har BoråsBorås TME en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner kronor. 

 

Borås den 29 oktober 2020 

 

 

 

Per-Olof Höög   Helena Ransjö Alcenius 

Styrelseordförande    VD 



   

 
Annica Larsson, 033-44 20 43  2020-10-28 
 
 

 

 
 
Verksamhetsplan för 2021-2023 
 

 
Resan, vägen framåt 

Bolaget har påbörjat en resa. Resan på vägen framåt mot det bolag vi har som mål 
att vara med en verksamhet som är väl värd att vara stolta över. 
 
På resan kommer vi att titta på bolaget, varumärket, kulturen/värderingar, ledar-
skapet, organisation, kundresan och ägarnas krav. 
 
Strategiska målområden 

Dagens vision lyder ”Det bästa boendet för Boråsarna”. Det är fortfarande målet att 
erbjuda det bästa boendet men i framtiden kommer vi att beskriva det med andra ord 
så att våra kunder känner sig hemma och som en del av bolaget och dess anställda. 

Styrelsens strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett kundfokuserat 
och affärsmässigt företag med ett attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos 
oss vill man arbeta. De strategiska målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen 
på ett socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart sätt. 

Vi önskas uppfattas som en samhällsbyggare att räkna med. Förutom ett varierat ut-
bud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade bostadsområden ska vi arbeta för 
en positiv utveckling av vår stad. 
 
Styrelsens övergripande styrning 

Det bästa boendet 

På frågan vad som är det bästa boendet får vi lika många svar som frågor. Vi behö-
ver utmana kundfokuset än mer då vi ser en fortsatt ökning av antalet personer som 
står i vår bostadskö och den ständigt ökande trångboddheten.  

Med en ständigt ökande kö som nu är uppe i nästan 39 000 människor förstår ju vem 
som helst att det råder bostadsbrist. Av de som står i vår kö är ca 13 000 aktivt sö-
kande. Då vi har låg omflyttning leder det till att vi har lång väntetid för de som önskar 
att få sin första lägenhet. De som vill byta till en större eller mindre lägenhet får också 
vänta allt för länge innan vi kan erbjuda en lösning. 

Vår ägare har i våra ägardirektiv angivit som mål att bolaget ska leverera minst 400 
lägenheter under mandatperioden. Det innebär i snitt 100 nya lägenheter per år. Det 
är glädjande att se att vår ”portfölj”, med möjliga nyproduktionsprojekt, aldrig har varit 
mer välfylld än vad den är just nu.  
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Under år 2020 har vi inte kunnat genomföra de badrumsrenoveringar som vi hade 
planerat pga Corona. Vi har i plan för kommande år inte ökat antalet badrum per år 
men vi hoppas att vi kan renovera badrum i samma takt som tidigare år, dvs ca 200 
stycken per år. 

I vårt bestånd finns det områden som av polisen är utpekade som ”särskilt utsatta”. 
Ett viktigt inslag för oss är tryggheten för våra hyresgäster i dessa områden. Då det i 
Corona tider har varit omöjligt att genomföra de aktiviteter som vi har haft tidigare år, 
och som vi hade planerat för i år 2020, har vi inte ställt in. Vi har ställt om! 
Under år 2021 kommer vi att fortsätta med aktiviteter i våra områden men inte enligt 
samma koncept som tidigare år. Vår resa, vägen framåt, innebär också att vi ser över 
hur vi vill visa upp vårt varumärke i våra områden och hur vi vill möta våra kunder. 

 
Löpande följer vi vad våra hyresgäster tycker om oss och vårt arbete i en hyresgäst-
enkät. De fritextsvar som hyresgästerna har möjlighet att lämna är värdefulla för oss. 
De ger oss indikationer på hur vi kan bli ännu bättre på vad vi kan göra för att skapa 
det bästa boendet. 

En del i att skapa det bästa boendet är digitalisering. Vi jobbar mycket med att skapa 
smarta lösningar för våra kunder som underlättar deras vardag oavsett om de bor 
hos oss eller har sin arbetsplats hos någon av våra lokalhyresgäster. 

Vi har fortfarande många lediga lokaler, bland annat på våra olika torg, som vi skulle 
önska att det fanns verksamhet i. Pengar finns i budgeten för att fortsätta arbetet 
med att fräscha upp lokaler och göra dem attraktiva för blivande kunder. 

Den bästa arbetsplatsen 

Under detta år har vi verkligen fått erfara att vi lever i en värld som väldigt snabbt kan 
förändras. Vi har i vårt bolag varit förskonade från permitteringar och varsel men det 
har krävts lite eftertanke och annat sätt att genomföra saker än vad vi är vana vid. Vi 
har visat att vi är flexibla och anpassningsbara.  
 
För att vara den bästa arbetsplatsen krävs en organisation som är effektiv och där 
samtliga anställda i bolaget kommer till sin rätt. Med andra ord krävs att vi aldrig får 
stanna och vara nöjda utan se en anpassning av organisationen som en naturlig ut-
veckling av bolaget. 

För att nå vårt mål i bolaget krävs medvetenhet. Det krävs ett öppet sinne kring att 
göra saker och ting annorlunda än tidigare. Det krävs att vi ifrågasätter saker vi gör. 
På vår resa mot målet krävs ett bra ledarskap. 

Diversifierat boende 

Vi vill skapa en känsla av att vi är gäster i våra hus och att våra hyresgäster är 
hemma. Vi önskar levande bostadsområden där våra hyresgäster ska kunna till-
bringa tid tillsammans ”mellan husen” t.ex. på öppna torg och stadsodlingar som 
gröna oaser. 
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För att ta tillvara de goda tankar och idéer som finns hos medarbetare i bolaget är ett 
större deltagande i olika ny- och ombyggnadsprojekt en viktig ingrediens för att skapa 
en hemmakänsla där vi ska göra det bästa för våra kunder. 

Idag kan en hyresgäst välja på flera olika nivåer vid renovering av badrum eller kök. 
Vi jobbar för att öka utbudet av alternativ ytterligare så att vi kan ge fler hyresgäster 
möjlighet att bestämma nivå på standarden i sin lägenhet och därmed också sin hyra. 
 
I de nyproduktionsprojekt som finns i planen för kommande år finns en variation av 
olika slags boenden och olika storlekar på lägenheter. Vi behöver även ta hänsyn till 
hur den framtida hyresgästen vill bo och vilka önskemål som finns för framtiden. En 
fråga som bolaget kommer att driva är önskan om att kunna erbjuda andra upplåtel-
seformer, än bara hyresrätter, för att öka integrationen i områdena och därmed sta-
den. 
 
Bäst i klassen på hållbarhet 

Stadsodlingar! Aldrig har intresset för stadsodlingar varit större än denna sommar då 
många var hemma. Vi har inte några nya stora stadsodlingar i plan för kommande år. 
Inte för att intresse inte finns utan för att vi saknar mark. 
 
Vi är med i Svenska Allmännyttans klimatinitiativ. Målet är att senast år 2030 vara en 
fossilfri allmännytta och med 30 procent lägre energianvändning (räknat från år 
2007). I initiativet finns också ett bredare grepp. Det handlar om att minska klimatpå-
verkan från bostadsföretagens hela verksamhet, från det man bygger och renoverar, 
till drift och förvaltning men också om de boendes klimatpåverkan.  

Kostnadseffektiviseringar och nedlagd tid är i fokus! Om vi ska kunna fortsätta med 
en hög renoveringstakt måste vi tänka nytt. Om inte riskerar vi att bolaget inom några 
år visar ett negativt resultat.  

Trepartssamtalen med Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföre-
ningen har inte lett fram till en ny förhandlingsmodell inför kommande hyresförhand-
ling. Kommande förhandling kommer därför att genomföras som tidigare år. 

 
Nyproduktion 2021-2023 
 
I bolagets ägardirektiv fastställda av årsstämman 2019 är ett av målen för bolagets 
verksamhet att vi under mandatperioden skapar minst 400 nya bostäder.  
 
Pågående 

Det projekt som just nu är under byggnation av Kasernen 1, Regementsstaden. Där 
byggs det 144 lägenheter varav 44 som trygghetsboende. Området är klart för inflytt 
år 2022. 
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Planering 

Vi har som tidigare nämnts aldrig haft så många möjliga nyproduktionsprojekt i vår 
portfölj någonsin. Dock har de kommit olika långt och under nästa år kommer föl-
jande projekt att genomföras o/e påbörjas. 

• Under 2021 räknar vi med att förvärva fastigheten Glesvingen i Knalleland. 
Byggnaden kommer att byggas om till 102 studentlägenheter klara för inflytt till 
vårterminen 2022. 

• Befintliga lokaler på Hulta respektive Sjöbo torg kommer att byggas om och 
hyras ut till Borås Stad 

• Vi kommer att bygga om tomma lokaler i olika delar av vårt bestånd till totalt 
28 nya lägenheter 

Bland de projekt som står i tur åren därefter kan nämnas Kamgarnsgatan, Svärdfäs-
tet, Kronängsparken och Ramnås. Totalt i dessa projekt rör det sig om ytterligare ca 
275 lägenheter varav 160 studentlägenheter. 

 
Förslag till budget 2021 
 
Resultat före utrangeringar i budget för år 2021 uppgår till 34,3 och efter utrange-
ringar 31,6 mkr.  

 
 
Vi har i budget 2021 kostnadsökningar på vatten med 7 %, fjärrvärme 1,5 %, el 1,5 % 
samt ökade personalkostnader och övriga driftkostnader. 
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Vi har i vår budget också kostnader som vi inte räknat med och som inte är en del av 
vår huvudsakliga verksamhet. 

• År 2023 kommer vi att ha en annan sophanteringsrutin än idag. Vi har satt av 
en kostnad på 2,5 mkr för år 2021 för att lösa framtida sophantering. Vi vet 
inte vad som kommer att bli investering, ombyggnation eller annan kostnad. Vi 
vet dock att arbetet med att anpassa oss till framtida sophantering kommer att 
ta både år 2021 och 2022 i anspråk och kommer att kosta bolaget pengar. 

• Vi måste konvertera driftbilder i Webport Fastighetsautomation pga. att nuva-
rande version inte kommer stödjas från år 2022. Kostnaden är beräknad till 1,4 
mkr år 2021. 

Standardhöjningar vid renovering av kök och badrum påverkar våra intäkter positivt 
men innebär ett minskat resultat under de första åren pga. raka avskrivningar.  

 
 
Vår ägare, Borås Stad, har satt avkastningskraven för en 4 års period. Resultatmålet 
och målet för synlig soliditet når vi inte. 
 
I budget för 2021 har vi valt att inte minska planerat underhåll då vi ser att vårt under-
hållsbehov är fortsatt stort. Med tanke på att vi inte har fått täckning för våra kost-
nadsökningar genom höjda hyror de senaste åren kommer de extra kostnaderna på 
3,9 mkr redovisade ovan att belasta resultatet. Vi jobbar ständigt med effektivisering 
av vår verksamhet och det arbetet kommer naturligtvis att fortsätta men vi ser ingen 
möjlighet i att spara ihop till de extra kostnaderna under 2021. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
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Av största vikt för ett  
fungerande samhälle

I N L E D N I N G

Våra nät för el och datakommunikation (stadsnät) är kritiska infrastrukturer 
för att samhället ska fungera. Det har inte minst den senaste tiden påvisat, i 

spåren av Coronapandemin. I den förändrade värld där vi alla fått begränsa 
våra sociala kontakter, både på och utanför våra arbetsplatser, har vår  

verksamhet och de tjänster vi erbjuder spelat stor roll. 

Jag känner en stolthet över 
 att det finns ett så stort engage-
mang bland våra medarbetare. ”

Ett fungerande elnät är en  
förutsättning för att datakom-
munikationen ska fungera. ”

När allt fler använder våra nät för att arbeta hemifrån, 
beställa mat och medicin på nätet och genomföra 
bank- och myndighetsärenden digitalt, måste det 
fungera. Pandemin har satt fingret på att det är av största 
vikt att el- och kommunikationsförsörjningen finns där, 
med tillräcklig kapacitet, när vi har behov av det. 

Att vi varit så aktiva i utbyggnaden av våra nät för  
el och datakommunikation har gjort det möjligt att 
många har kunnat och fortsatt kan arbeta på distans 
och ha digitala möten. Men det har också haft betydelse 
att våra nät är robusta och håller hög kvalitet. 

– Det samspelar och hänger ihop. Ett fungerande elnät 
är en förutsättning för att datakommunikationen ska 
fungera. Att vi kan säkra leveransen är en förutsättning 
för att kommunikationen ska fungera. Viktiga tjänster 
har ökat och det är ju en kommunikation som går över 
ett nät som vi tillhandahåller. 

Möta ett ökat elbehov i samhället 
Vi arbetar fortsatt med att möta en ökad elektrifiering 
av samhället ur olika aspekter. Det handlar om allt  
från att det blir fler fordon som kräver el till att vara  
en viktig medspelare när staden utvecklas och växer. 

– Vårt uppdrag är att göra det möjligt så att staden kan 
utvecklas hållbart. Vi behöver utveckla våra möjligheter 
att vara proaktiva i vår dialog med de delar i staden 
som planerar utveckling och utbyggnad. Är vi med i 
dessa processer tidigt har vi en chans att visa var det 
finns möjligheter eller kanske begränsningar i våra nät.

Vi vill uppfylla våra kunders behov och 
förväntan 
Även när det gäller våra kunder och deras affärer sker 
en ökad digitalisering och elektrifiering. Vi får fler och 
fler önskemål om att till exempel ansluta solcellsan-
läggningar och laddstolpar för elfordon. Många aktörer 
tar dessa aktiva beslut, vilket påverkar vår verksamhet. 

Vi vill också kunna möta våra kunders förväntningar  
när det gäller kommunikation i samband med driftstopp. 
Det finns en förståelse för att det kan bli stopp, vilket 
kan medföra både små och stora konsekvenser för våra 

kunder. Men då förväntar de sig att snabbt få informa-
tion om vad som hänt och när det kan vara löst. 

– En proaktiv kommunikation är viktig, det framkom-
mer dels i de kundmätningar vi gör, dels i dialogen 
med våra kunder. Det är ett område där vi vill förbättra 
oss ytterligare.

Stora investeringar för fortsatt robust nät i 
framtiden 
Vårt bolag gör investeringar för att göra det möjligt för 
staden att kunna växa och ha en fortsatt robust 
kraftförsörjning. Vi jobbar stenhårt för att erbjuda en 
försörjningstrygghet när det gäller elförsörjning. Att vi 
har ett elnät som har tillräcklig kapacitet så att det inte 
blir begränsande för de som behöver det. Bolaget har 
tillsammans med Borås stad varit väldigt proaktiva och 
förutseende och det är väldigt framsynta investeringar 
som har gjorts och görs. 

Ett av våra stora mål är att integrera vårt nya högspän-
ningsnät på 130 kilovolt, med vårt mer finmaskiga 
lågspänningsnät. Den ökade digitaliseringen driver också 
väldigt mycket el med exempelvis nya datahallar och 
serveranläggningar. Utmaningen för oss är att kunna ta 
hand om nya stora förbrukningar som ska in i elnätet.

– Detta är nödvändiga investeringar för att inte 
begränsa stadens utveckling. Jag känner en trygghet 
och förvissning om att dessa investeringar kommer 
bidra till Borås stads fortsatta utveckling. Utmaningen 
framåt för hela vår bransch är att ställa om till ett mer 
förnybart och hållbart elsystem. 

Stolta och engagerade medarbetare 
Vi är ett 80-tal medarbetare som arbetar för att säkra 
det moderna livet för boråsarna. 

– Jag känner en stolthet över att det finns ett så stort 
engagemang bland våra medarbetare att fortsätta 
leverera samhällsviktig infrastruktur. I en tid av prövning 
i Coronapandemins spår har våra medarbetare klarat av 
att ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar och 
fortsatt leverera tjänster som är viktiga för våra kunder.
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Framtida utmaningar för vår ekonomi 
Vi ser utmaningar när det gäller vår ekonomi framöver. 
Den nya intäktsramen för elnätsverksamheten 2020-
2023 begränsar våra möjligheter att ta ut intäkter.  
Det gör att bolaget får svårare att kompensera för de 
kostnadsökningar som blir genom bolagets investeringar. 

Vi ser en positiv ekonomisk utveckling för stadsnäts-
verksamheten. Genom en ökad försäljning har vi stärkt 
våra intäkter. Allt fler vill ansluta sig till vårt stadsnät 
och andelen kunder som vill ha mer kapacitet genom 
att köpa ytterligare tjänster ökar hela tiden. 

God arbetsmiljö och ökad säkerhet i fokus 
Vi kommer fortsätta att arbeta för och värna en god 
arbetsmiljö. Det är viktigt för våra medarbetares 
välmående och för att förhindra olyckor och tillbud  
i vår verksamhet.

Säkerhet är ett område som vi behöver förstärka 
ytterligare på flera plan till följd av omvärldsläget.  
Vi ser ett ökat hot mot vår bransch med fler och fler 
angrepp och intrång. Det handlar om att förbättra olika 
tekniska skydd, men också utbilda och öka medveten-
heten hos våra medarbetare med målet att bli ISO- 
certifierade enligt 27001. Vi har arbetat med att stärka 
vår ledningsprocess, där vi fört in dessa säkerhetsaspekter 
i vår verksamhetsplanering och budget på bättre sätt. 

Sedan våren 2015 är vi ISO-certifierade 14001 enligt 
de krav våra ägare ställt. Fokus framöver är att minska 
vårt klimatavtryck och våra koldioxidutsläpp. Vi ser 
över våra verksamhetsfordon, så att fler och fler drivs 
med mer miljövänliga bränslen.

Avslutande kommentar och reflektion 
Det här blir sista gången jag som VD är med och tar 
fram en ny verksamhetsplan. Eftersom jag går vidare 
mot nya uppdrag och utmaningar kommer jag tyvärr 
inte få möjlighet att leda företaget i att förverkliga det 
spännande uppdrag och planer som vi har inför 
kommande år. 

– Jag vill verkligen tacka kunder, styrelsen, Borås stad 
och andra intressenter för ett gott och givande samar-
bete. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla medar-
betare på Borås Elnät för det ansvar och engagemang 
som dagligen uppvisas i att leverera el- och datakom-
munikation till våra kunder. Det har varit en ära att få 
vara VD för Borås Elnät AB.

Rickard Bern
VD

Vi kommer fortsätta att arbeta för 
och värna en god arbetsmiljö. Det 
är viktigt för våra medarbetares  
välmående och för att förhindra 
olyckor och tillbud i vår verksamhet.

”
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Upprustningar för  
samhälle och bolag

 A F F Ä R S O M R Å D E  E L N Ä T 

I dagsläget handlar vårt arbete framförallt om att ansluta nya stationer till  
130-kilovoltringen runt om Borås. Att bygga stationer och ansluta dessa till  

högspänningsnätet kommer vara det som vi fokuserar mest på under 2021. 
Samtidigt fortsätter arbetet med att byta ut våra mätarsystem för fullt.

Vid sidan av dessa stora upprustningar för driftsäkerhet 
kommer vi fortsätta satsa på en förbättring av leverans-
säkerhet och optimering av interna arbetsprocesser. 

Under 2020 har vi kunnat avsluta den kraftiga utbygg-
naden av högspänningsnätet. Samtidigt fortsätter det 
stora investeringsprojektet 2031 med nya projektdelar. 
Vi har knutit ihop ledningsnätet och här finns bara 
småsaker kvar att lösa under 2021. Det ger oss utrym-
me att lägga mycket fokus på byggnation och ombygg-
nation av mottagningsstationer.

Nya tag med gamla och nya stationer 
Vi kommer att göra en ny upphandling för mottag-
ningsstationen Sandlid som innebär byggnation under 

åren 2021 och 2022. Här handlar det inte om en 
nyinvestering utan en cirka 40 år gammal station som 
behöver bytas ut för att kunna garantera leveranssäker-
het. En annan mottagningsstation som får en reinves-
tering är Ålgården.

Där bygger vi en ny station fast på en annan plats invid 
den tidigare stationen Getängen. Vi kommer att slå 
ihop båda stationerna i ett ytterligare långsiktigt 
byggprojekt med start under 2021 med planerad 
avslutning under 2023. Det är en stor insats med utma-
nande byggarbeten som pågår i tre år. Först behöver vi 
bygga en ny station och sedan koppla ihop stationernas 
två olika nät, det befintliga med det nya. Även om  

det tekniskt sett kanske inte är en speciellt avancerad 
byggnation så betyder den ändå omfattande och 
krävande arbetsinsatser.

Stora upprustningar för hela bolaget 
Vi har ett antal gamla stationer som är kopplade till ett 
30 kilovoltnät som inte är rustade för att klara framti-
dens utmaningar. Det som vi därför har gjort hittills är 
att vi har byggt ett långt högspänningsnät runt om hela 
Borås som ligger på en på spänningsnivå av 130 kilo- 
volt. Nu behöver vi ansluta nya stationer till högspän-
ningsnätet samtidigt som varje ny station i framtiden 
också ska anslutas dit.

Hela projektet 2031 är en stor upprustning av hela 
Borås Elnät. När vi började med det för mer än tio år 
sedan såg man redan då att Borås är en kontinuerlig 
växande stad med nya industri- och bostadsområden. 
Från början har projektet varit väldigt framsynt med 
hänsyn till förändrade förutsättningar över tid. Belast-
ningen för elnätet ökade stadigt med antalet nya 
kunder. Sedan 2012 har vi arbetat med att bygga ut  
de första stationerna samtidigt som det långa 130- 
kilovoltnätet byggdes upp och ut. 

Fortsatt arbete med framtida mätsystem 
Den rådande pandemin har påverkat arbetet med 
utvecklingen av vårt mätsystem och lett till förseningar. 
Vi fortsätter jobba med våra insatser där för fullt men i 
nuläget är vi tvungna att räkna med en försening på 
upp till tre månader.

Under 2020 har vi jobbat mycket med att etablera 
kontakter med det nya företaget som vi samarbetar 
med kring det nya mätsystemet. Det har handlat 
mycket om systemkonfigurationer och planeringar. 
Sammanlagt är det åtta olika projektgrupper som 
jobbar med olika delar av det projektet. Flera nya 
systemdelar kommer in, samtidigt som de i framtiden 
ska integreras med vårt befintliga mätsystem.

IT-frågorna där är en stor del av arbetet. Utmaningen 
ligger i att vi ska driva det gamla systemet samtidigt 
som vi försöker integrera i det nya. Vi har nyligen 
också genomfört tester av de nya systemen och 
mätarna för att kunna se att de fungerar ihop. Parallellt 
pågår vårt planeringsarbete kring mätarbyten där alla 
mätare hos alla våra kunder ska bytas ut. Det är drygt 
43 500 mätare som ska bytas under 2021.

Processorienterad verksamhet 
Vi hade som mål att slutföra vårt interna arbete kring en 
mer processorienterad verksamhet, slutföra processkart-
läggningen och komma igång med pulsmöten inom 
respektive process. Tyvärr har det arbetet bromsats upp på 
grund av coronapandemin, men vi kommer att starta upp 
snart igen. 

2021 kommer vi att ägna åt att låta processarbetet sätta 
sig i vår organisation så att alla kan känna sig bekväma 
med att utveckla det vidare gemensamt.

Nya tester för säkra leveranser 
Sedan en längre tid har vi diskuterat nya testmetoder för 
att identifiera felkällor där man provocerar fram fel på 
kablar som inte är inkopplade. Nu har vi tittat noggrant 
på metoderna och genomfört testar. Det är ett arbete som 
vi tror mycket på och vi fortsätter jobba med att utvärdera 
testerna. Vårt mål är att genomföra liknande tester mer 
löpande under 2021 för att öka leveranssäkerheten.

IT-frågorna där är en stor del 
av arbetet. Utmaningen ligger 
i att vi ska driva det gamla 
systemet samtidigt som vi 
försöker integrera i det nya.

”
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Nya mål och metoder för mindre störningar 
Hur kan vi på bästa sätt mäta störningar i våra nät? 
Det är en fråga som vi jobbar mycket med och där har 
vi också satt upp nya mål. Vi har börjat jobba med två 
mått som heter SAIDI och SAIFI som är olika 
nationella mått för att mäta störningar. Mätetalen 
hjälper oss med att jämföra antalet minuter strömav-
brott per kund och år. Dels är det avbrottstiden som 

man här fokuserar på och dels hur många avbrott det 
finns hos våra kunder per år. Med hjälp av detta har  
vi kunnat ta fram statistik för att jämföra oss med 
liknande bolag och deras störningar. Statistiken 
kommer att hjälpa oss även i framtiden med att sätta 
upp nya mål för vår verksamhet och förhoppningsvis 
minska störningar i vårt nät.
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Helhetsgrepp för  
samhället och miljön

Vi märker ett ökat intresse från våra kunder för en säker anslutning och  
uppkoppling. Efter ett år präglat av en global pandemi och lokal krishantering 

har det blivit alltmer viktigt. I frågor om effektivitet och driftsäkerhet börjar vi 
spela en mer och mer konsultativ roll för våra kunder. Där sammanför och  

skapar vi, tillsammans med staden och andra samarbetspartners,  
helhetslösningar som gynnar miljön och samhället på sikt.

Våra kunder har blivit mer medvetna om sårbarheten av 
den egna anslutningen och digitala kommunikationen. 
Strömmen och framförallt uppkopplingen är nästan 
det viktigaste som både företag och privatperson idag 
har. Därför jobbar vi mer och mer med helhetslösningar 
och ett omtag kring hela affärer. Tillsammans med 
andra aktörer vill vi på SplitVision – Borås stads-
nät, kunna bygga för framtiden på ett smartare sätt.

För en smart, enkel och effektiv vardag 
Utvecklingen av Internet of Things (IOT) är en av de 
största inriktningarna för oss just nu. Under 2019 
byggdes det LoRaWan, en trådlös infrastruktur för 
IOT-applikationer. Baserat på LoRaWan har vi börjat 
jobba med att utforma en affärsmodell som skapar 
förenklingar för våra kunder.

Ett exempel där är smarta fastigheter, där vi redan 
samarbetar med större fastighetsägare. På sikt vill  
vi också inkludera privata villaägare och tillsammans 
skapa helhetslösningar som väver samman flera funk- 
tioner utav våra tjänsteutbud för att serva kunderna  
på bästa sätt. Mobiltäckning, Wifi, TV-lösningar, Bred-
band, LoRaWan-tekniker eller fastighetsstyrning skulle 
kunna vara olika tjänster att kombinera i en hel- 
hetslösning. Ett exempel kunde vara att effektivisera 
värmekostnader i en fastighet genom att koppla samman 
olika tjänster som kan reglera värmen.

Helheten vi strävar efter i vårt arbete innebär också att  
vi ser smarta fastigheter som en del av en smart stad som 
nyttjas av en kombinerad energioptimering. Det gör vi 
med det bolagsövergripande mål om att minska 

Vi fortsätter att utveckla och förfina 
vårt affärsområde. Det gäller särskilt 
vårt utvecklingsarbete kring Internet 
of Things. 

”
A F F Ä R S O M R Å D E  S T A D S N Ä T  –  S P L I T V I S I O N 

klimatpåverkan och nå upp till de klimatmålen som vi har.  
Vi har också börjat jobba med nya sensorer som vi testar 
i den egna verksamheten.

Ett annat område där IOT-teknik exempelvis kan 
hjälpa till är med att leverera information om vilka  
papperskorgar i stadsområdet som verkligen behöver 
tömmas, samtidigt som man kan spara på onödiga 
transporter och därmed onödiga kostnader för miljön 
och samhället.

Ny omorganisation som bemöter  
kundens krav 
Vår omorganisation är ett pågående arbete som fortsätter 
utveckla allt från interna mötesstrukturer till kundrela-
tioner. Tidigare har vi haft tre enheter med Drift, 
Planering och Sälj. Idag har vi kombinerat Drift och 
Planering till en enhet som vi kallar för Nät. Detta för 
att få mindre överlämningar internt och samtidigt skapa 
en förenkling mot kunden.

Målsättningen för våra projekt är att ha en utpekad 
ansvarig person per projekt. I och med alla olika 
kompetenser som behövs för att driva projekt krävs det 
också mycket ordning och reda för att kunden bara ska 

bli bemött av ett fåtal parter. Vi har lagt mycket energi 
på att våra kunder ska få de bästa kundupplevelserna 
och att de känner sig omhändertagna. Med det i fokus 
vidareutvecklar och finslipar vi vår organisation. 
Leveransskicklighet är en stor drivande och avgörande 
faktor för vara kunder. Det ska gå snabbt, smidigt och 
den nya organisationen ska kunna bemöta just det kravet.

Nya behov i en föränderlig värld 
Omvärlden vi lever i är föränderlig och den rådande 
pandemin har lett till att många av oss jobbar hemifrån. 
Det har tydligt visat att behovet av en fungerande 
uppkoppling har ökat. Uppkopplingen hemma har 
blivit minst lika viktig som uppkopplingen på företaget 
man jobbar för.

Oftast handlar det om att säkra upp möjligheten att 
kunna jobba hemifrån och där har det kommit flera nya 
förfrågningar. Många fastighetsägare har mötts av ett 
nytt behov som inte har funnits tidigare. Även om vi 
redan för flera år sedan identifierade detta behov som 
en framtidsutmaning när vi byggde ut fiber, och då 
försökte visa på möjligheterna, så har coronavirusets 
effekter drivit på diskussionen märkbart.

Vi har en del vita fläckar på landsbygden som inte har 
en fiberanslutning än, även om fiberföreningar har gjort 
ett viktigt arbete där. Här har vi ett nytt fokus men 
också en affärsmässig utmaning. Tillsammans, även i 
samarbete med andra aktörer, vill vi hitta möjligheter 
för att framöver täcka det behovet. På affärsmässiga 
grunder vill vi ta ett samlat grepp och för att kunna  
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Som lokalt energibolag har vi vår styrka  
i den lokala kännedomen. Vi har stenkoll 
på de unika lokala förutsättningarna.  
Med Netwest kan vi samtidigt utveckla  
ett gränsöverskridande erbjudande för att 
skapa ännu bättre upplevelser för kunden.

”
vara en partner som löser det åt befolkningen på 
landsbygden. Deras röster hörs och vi vill tillgodose  
de behoven.

Exempelvis bygger vi nu ut fiber i Vänga. Från början 
fanns det en fiberförening där som sedan blev till ett 
utbyggnadsområde. Vi bygger nu upp hela infrastruk-
turen och är kundernas kommunikationsoperatör.

Öppet stadsnät med egen omsorgsportal 
Med den så kallade omsorgsportalen är vi på väg att 
skapa ett helt nytt segment som ska underlätta 
vardagen för vår äldre medborgare. Om man som 
invånare är kopplad till det öppna stadsnätet så ska 
man även kunna koppla upp sig till en omsorgsportal. 
Äldre människor som bor hemma och börjar få större 
behov av stöd och omsorg kan så nu, med relativt enkel 
teknik, få tillgång till olika informations- och kommu-
nikationstjänster. Med högprioriterade funktioner 
handlar omsorgsportalen framförallt om ett säkert, 
dedikerat och krypterat informationsutbyte i en egen 
kommunikationskanal. Det kan exempelvis handla om 
funktioner som hjälper till att komma ihåg att stänga 
av vattnet, släcka ljuset och andra liknande grepp för en 
vardag utan hinder.

Nya möjligheter med datacentret Viared 
Det nya datacentret Viared, som vi invigde i juni 2019, 
har fokus på driftsäkerhet och datasäkerhet. Pandemins 
effekter har lett till att investeringarna har varit lite 
återhållsamma. Det gör att vi inte har fått den skjuts 

som vi har önskat. Tekniken kring driftsäkerhet har 
stegvis byggts ut för alla företag och fastighetsägare.  
I nästa steg ska vi skapa mer redundanta lösningar som 
datacentret kan erbjuda. Möjligheterna är många och 
vi ser framemot att ännu mer kunna visa på datacen-
trets stora potential.

Intensifierat arbete med Netwest 
Idag jobbar vi ännu mer intensivt med Netwest 
Sweden AB, det regionala bredbandsbolaget, som vi är 
delägare i. Vi var med och skapade det bolaget för att 
kunna erbjuda en smidig och övergripande lösning för 
slutkunder med verksamhet i flera kommuner. Nu ser 
vi ett nationellt intresse för den typen av sammanslag-
ning för att kunna leverera helhetslösningar över 
kommun- och regiongränser.

Som lokalt el & stadsnätsbolag har vi vår styrka i den 
lokala kännedomen. Vi har stenkoll på de unika lokala 
förutsättningarna. Med Netwest kan vi samtidigt 
utveckla ett gränsöverskridande erbjudande för att 
skapa ännu bättre upplevelser för kunden. Det 
intensiva arbetet som vi gör nu kommer fortsätta skapa 
helt nya möjligheter för oss och våra kunder framöver.
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Mer fokus på  
kundens upplevelser

Med hjälp av employer  
branding tar vi vara på  

bolagets potential

K U N D T J Ä N S T

H R

Kundtjänst är en viktig och central funktion för bolaget och ofta våra 
kunders första kontakt, såväl för privat- som företagskunder. Vi jobbar 

efter vår vision om god service och att sätta kunden i fokus. 

HR-enheten utvecklar, samordnar och ansvarar för bolagets  
personalpolitik och arbetsgivaransvar. Enhetens uppgift är också  

att stödja och ge bästa möjliga service till verksamheten  
i såväl det operativa som det strategiska HR-arbetet.

Målet är att ha nöjda kunder som känner sig sedda och 
hörda. Utöver vårt kunduppdrag fungerar vi också som 
stöd mot övriga avdelningar i bolaget. Vi arbetar även 
tätt ihop med en rad samarbetspartners, som exempel-
vis Borås Elhandel.

I fokus 2021 
Byte av elmätare i projektet FRAMM 
Vi har ett tätt samarbete med mätenheten i det projekt 
som kallas FRAMM, där bolaget under 2021 ska byta 
ut alla elmätare hos våra kunder. Det handlar om cirka 
46 000 elmätare. Vår uppgift är att lägga upp alla nya 
mätare i vårt kundsystem, så att vi kan läsa av förbruk-
ning och skicka ut korrekta fakturor. 

Fler kundundersökningar 
Vi har en ny samarbetspartner när det gäller kundun-
dersökningar, som från hösten 2020 kommer att göras 
oftare. De ska genomföras varje kvartal istället för som 
tidigare vartannat år. Runt 200 kundintervjuer genom-
förs varje gång, vilket gör att det kommer ta några 
undersökningar för att få ett statistiskt säkerställt 
resultat. Fördelen är att vi kontinuerligt får en värde-
mätare på hur våra kunder upplever oss och en bättre 
möjlighet att göra snabbare förbättringar för att 
tillmötesgå deras önskemål. De nya undersökningarna 
gör också att vi kan jämföra oss med andra elbolag i 
Västsverige, eftersom många har samma leverantör 
med mångårig erfarenhet i branschen.

Öka den digitala kundkommunikationen 
Vi kommer fortsätta vårt arbete med att öka den 
digitala kundkommunikationen. Arbetet startade 2019 
med att så långt det är möjligt styra om till digitala 
fakturor via exempelvis autogiro, e-post eller Kivra. 
Våra kunders kunskap kring digital teknik varierar 
stort, därför är det en utmaning att kunna möta varje 
kunds behov. Vi jobbar nu vidare med våra informa-
tionsbrev för att kunna skicka fler digitalt via e-post. 
Ellagen reglerar vilka informationsbrev vi måste skicka 
ut, till exempel till nya kunder eller när en kund byter 
leverantör eller säger upp avtal.

Ny marknadsmodell för kundkontakter  
Vi fortsätter bevaka hur det går med den nya modellen 
för kundkontakter, som kallas elhandlarcentrisk 
marknadsmodell och ska bli verklighet inom ett par år. 
Idag har kunden kontakt med både elnätsföretaget och 
elhandelsföretaget. Den nya modellen innebär att 
kunden endast har kontakt med elhandelsföretaget, 
utom i de frågor som är direkt kopplade till det fysiska 
elnätet, som exempelvis avbrott och nyanslutning av 
anläggningar.

Svenska kraftnät och Energiföretagen ska ta fram ett 
regelverk för hur detta ska fungera, med en gemensam 
databas och nationella riktlinjer för hur uppgifter ska 
läggas in. Vi har en arbetsgrupp tillsammans med 
Borås Elhandel, som löpande stämmer av vad som 
händer och hur vi ska agera.

Arbetsområdena omfattar bland annat personalpo-
litiska riktlinjer, interna HR-processer, rekrytering, 
övergripande kompetensutvecklingsfrågor, löne-
bildning, löneadministration, lönesystem, tjänste-
pension och försäkringar, lagar och avtal, fackliga 
förhandlingar, arbetsrättsliga frågor, utbildning, 
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

I fokus 2021  
Fortsatt digitalisering för effektivare arbete 
och processer 
Under 2021 kommer vi arbeta vidare med den 
översyn av de system som vi använder i HR-admi-
nistrationen. Syftet är att utveckla och komplettera 
eller ersätta systemen för att modernisera och 
effektivisera arbetet och våra processer. De 
HR-processer som bland annat kommer att 
genomlysas är rekryterings- och introduktionspro-
cessen. Även processer kring samtal kommer ses 
över, där det kan bli aktuellt att införa ett digitalt 
system för dokumentations- och samtalshantering. 
Det innebär att utvecklings- och lönesamtal 
mellan chefer och medarbetare kommer kunna 
dokumenteras och följas upp digitalt. 

Utveckla arbetet med arbetsgivarvaru-
märket – employer branding 
Att utveckla och arbeta med bolagets arbetsgivar-
varumärke blir allt viktigare. Dels som ett sätt att 
stärka den interna kulturen och upplevelsen för 
befintliga medarbetare, dels för att attrahera 
potentiella medarbetare. Genom ett starkt arbets-
givarvarumärke blir det lättare att locka till sig 
talangfulla medarbetare på en arbetsmarknad med 
en allt mer påtaglig kandidatbrist. Genom ett 
starkt arbetsgivarvarumärke kan man dessutom 
sänka kostnader genom att öka sin förmåga att 
själv rekrytera kompetens, istället för att förlita sig 
på rekryteringsföretag. 

Vårt arbete med employer branding kommer att 
genomföras i samarbete med andra stödfunktioner, 
inte minst kommunikationsfunktionen. Under 
2021 planerar vi att fortsätta analysarbetet, för att 
ringa in vad det är i arbetet med arbetsgivarmärket 
som är mest relevant att fokusera på framöver. 

Utveckla ledarskap och medarbetarskap 
När samhället förändras genom ökad digitalisering 
och snabbare tempo inom teknisk utveckling 
kräver det successivt ett annat ledarskap och 
medarbetarskap. Det kommer ställa högre krav på 
flexibilitet, förändringskapacitet, eget ansvar och 
delegerat ansvar. Många gånger blir medarbetarna 

mer specialiserade än cheferna, vilket innebär att 
det blir viktigt att cheferna är inriktade på ett 
coachande och stöttande ledarskap, som uppmunt-
rar medarbetarna att använda och utveckla sin 
potential. Fokus för chefen blir hur man delegerar, 
motiverar och ger medarbetarna rätt förutsättningar 
för att både bidra i sina roller och bidra till att 
utveckla dem.   

Under 2021 planerar vi för aktiviteter som främjar 
utveckling av både medarbetarskap och ledarskap.



18 BORÅS ELNÄT 19BORÅS ELNÄT

Nytt systemstöd förenklar för  
alla med budgetansvar

Vi möter kraven på snabb,  
stabil och flexibel IT-leverans

E K O N O M I

I T

Ekonomiavdelningen har ansvar för bolagets redovisning och all ekonomisk 
rapportering på företags- och affärsområdesnivå. Avdelningen ansvarar också 

för drift och utveckling av affärssystem och system för projektadministration, 
samt fungerar som stödfunktion i ekonomiadministrativa ärenden.

Likt många andra kommunala el- och energibolag har vi en  
förhållandevis liten organisation, men samtidigt ett stort IT-beroende 

av flera komplexa system som ska samarbeta. 

Resultatredovisning 
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat sär- 
redovisas de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. 
Detta dels för att leva upp till myndighetskrav på 
separat ekonomisk rapportering för den ursprungliga 
kärnverksamheten eldistribution, dels för att säkerställa 
och tydligt kommunicera affärsområde Stadsnäts 
ekonomiska självständighet.

Även bolagets gemensamma funktioner som personal-, 
ekonomi- och kundadministration samt IT redovisas 
var för sig. Detta för att affärsområde Stadsnäts nytt- 
jande och ”köp” av dessa tjänster ska kunna administre-
ras och prissättas på ett både rationellt och korrekt sätt.

I fokus 2021 
Nytt stöd för budget- och prognosarbete 
Vi kommer under nästa år införa ett systemstöd för 
budget- och prognosarbete till samtliga chefer och med- 
arbetare med budgetansvar. Genom ett professionellt 
system kommer vi på ett enklare sätt kunna få fram 
riktiga värden och därigenom en bättre helhet och 

uppföljning. Det nya systemet ska testas och utvecklas, 
för att sedan kunna införas i skarp drift.

Medverkar i projekt Framtid 
Vi är med som aktivt bollplank i projekt Framtid. 
Syftet med projektet är att hitta nya sätt att göra saker 
smartare, utveckla nya tjänster samt förändra eller få 
fram nya intäkter. I projektet medverkar både chefer 
och medarbetare på bred front för att ta vara på idéer 
och förslag på olika nivåer.

Riskanalys och internkontroll 
Vi ska bidra till att utveckla bolagets riskanalys med 
internkontroll. Målet är att anpassa den till Borås stads 
gemensamma riktlinjer, så att vår skala och struktur 
stämmer överens med den som staden använder. 

Anpassningar till ny betalflödesstruktur 
En ny betalflödesstruktur i bankvärlden gör att vi 
behöver utveckla såväl affärssystem som olika gräns-
snitt mot den bank staden anlitar. Plusgiro och 
bankgiro försvinner, vilket medför rakare överföringar 
mellan konton. Vi följer utvecklingen genom stadens 
internbank, som håller oss informerade om vad vi 
behöver göra för anpassningar i våra ekonomisystem 
under nästa år.

I fokus kommande år 
Vi kommer att stötta elnätsidan för en djupare analys 
av vilka eventuella möjligheter som kan finnas i den 
nya regleringsmodellen för elnätsintäkter 2020-2023. 
Vi behöver få kunskap om kostnadsramen och hur den 
är uppbyggd, för att hålla nere våra kostnader och vara 
så effektiva som möjligt. Vi ser behov av mer system-
stöd för att kunna laborera med olika scenarier.

Tillsammans med vår kundtjänst och affärsområde 
elnät ska vi börja en grundlig kartläggning och 
planering för vad kommande elhandlarcentriska modell 
innebär för oss mer i detalj. Det kommer ställa andra 
krav på oss, hur flödena går och vad vi behöver för 
systemstöd. Vi följer utvecklingen för att se vad vi 
behöver göra för anpassningar. 

IT har arbetat aktivt och målmedvetet med att höja 
och modernisera bolagets IT-struktur. Målet är att den 
ska hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet, 
säkerhet och flexibilitet. För att nå dit arbetar vi med 
tre grundfilosofier: standardisera, automatisera och 
förenkla.

I fokus 2021 
Vissa projekt som skulle genomföras under 2020 har 
blivit förskjutna på grund av Coronapandemin. IT har 
jobbat hårt med att möjliggöra och säkerställa säkra 
arbetsplatser för våra medarbetare, som till följd av 
pandemin jobbat mer på distans.  Det har inneburit att 
vissa planerade projekt under 2020, istället kommer att 
genomföras 2021. 

Standardisering för effektivare arbete 
Vi fortsätter arbeta med standardisering, så att bolaget  
i så stor utsträckning som möjligt använder standard- 
system. Det gör det enkelt att automatisera vissa flöden 
såsom installationer, konfigurationer och uppdateringar 
av program och operativsystem, vilket i sig är kostnads-
effektivt. Vi har därigenom lyckats effektivisera våra 
flöden och processer avsevärt. Tanken är också att vi ska 
hålla oss till ett fåtal olika modeller/fabrikat av datorer, 
servrar och skrivare samt liknande hårdvara vid uppgra-
deringar. Det ökar igenkänningsfaktorn för våra 
användare och minskar supportbehoven.

Fortsatt fokus på säkerhet 
Det övergripande arbetet med att förbättra vår 
IT-säkerhet kommer fortsätta några år till, bland annat 
för att se till att vi följer de nya lagar och regler som 
kommit de senaste åren. Det omfattar bland annat 
nätverket, klienter och servrar, men även program och 
fjärråtkomst till dessa.

Målsättningen under 2021 är att bolaget blir certifierat 
enligt standarden ISO 27001. Vi jobbar även vidare 
med att hitta säkerhetslösningar med hjälp av AI, 
artificiell intelligens. Sådana lösningar kan analysera en 
stor mängd data och underlätta snabba och säkra 
beslut. Vi kommer även fortsätta fördjupa arbetet med 
att öka samverkan inom IT-området med Borås stad. 

Utveckling av systemmiljö 
Under 2021 kommer vi uppdatera vår servermiljö, 
enligt den plan vi haft under flera år. Detta för att 
fortsättningsvis kunna motsvara de ökade krav som 
organisationen har på snabb, stabil och flexibel 
IT-leverans. Vi kommer också att titta närmare på 
möjligheterna att flytta delar av vår produktionsmiljö 
till vårt nya datacenter i Viared för att kunna garantera 
en ännu högre tillgänglighet i våra system.
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Budget 2021 
Med prognos 2022 & 2023
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RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 281 736 272 740 271 330 282 800 (1 293 320 300 360

Förändring pågående arbete 83 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 12 395 16 510 12 800 14 270 (2 14 700 15 200

Övriga Intäkter 10 899 10 060 15 590 9 050 8 580 8 290

Summa intäkter 305 113 299 310 299 720 306 120 316 600 323 850

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -54 094 -52 850 -53 160 -53 760 -54 970 -56 010

Övriga externa kostnader -40 789 -41 910 -41 600 -43 250 -43 700 -44 090

Personalkostnader -57 512 -59 590 -56 150 -58 460 -59 640 -61 790

Avskrivningar av immateriella och -101 370 -84 390 -80 600 -88 520 (3 -95 740 -99 950

Summa rörelsekostnader -253 765 -238 740 -231 510 -243 990 -254 050 -261 840

Rörelseresultat 51 348 60 570 68 210 62 130 62 550 62 010

Finansiella Intäkter & Kostnader

Ränteintäkter 200 150 240 200 200 200

Räntekostnader -7 992 -9 700 -8 260 -8 620 -9 050 -9 450

Resultat efter finansiella poster 43 556 51 020 60 190 53 710 (4 53 700 52 760

Bokslutsdispositioner

Förändring avskrivningar utöver plan 15 091 -5 950 -15 160 -8 640 -8 630 -7 690

Lämnat koncernbidrag -58 613 -45 000 -45 000 -45 000 (5 -45 000 -45 000

Resultat före skatt 34 70 30 70 70 70

1)  Nettoomsättningen i bolagets budget för 2021 omfattar en genomsnittlig ökning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt drygt 6 %. 

2)  Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya anläggningar och som prissatts till de  
 sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna för de övriga interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.    

3)  Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2021 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader fr.o.m. 2021,  
 då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot Kablar och Stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 resp. 25-30 år.   

4)  Budgeterat resultat innebär att bolagets avkastning på totalt kapital 2021 preliminärt kan beräknas till 4.0 %. Alltså i paritet med f.g. års avkastningskrav, 
	 	så	som	de	definierats	i	de	vid	årstämmorna	fastställda	ägardirektiven.	 	

5)  Antagen nivå på lämnat koncernbidrag i budget 2021 (och i prognos 2020, 2022 & 2023) bygger på tidigare ägardirektiv, men kan komma att bli  
 helt andra belopp utifrån koncernens behov i övrigt vid respektive tidpunkt. 
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RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT 
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Eldistribution (Transiteringsintäkter) 198 425 192 560 192 430 198 320 (2 207 730 214 020

Anslutningsavgifter 9 438 5 000 5 000 5 500 6 000 6 500

Påminnelse-/Flytt-/Från-&Tillkoppl.-Avgifter 1 967 1 880 1 800 1 800 1 800 1 800

Externa Entreprenader (m.m. utanför reglering) 9 081 5 000 8 590 4 620 3 190 1 200

Övriga Externa Intäkter 1 045 700 770 530 570 480

Interna Intäkter 714 700 690 700 710 720

Summa intäkter 220 670 205 840 209 280 211 470 220 000 224 720

Rörelsens kostnader 

Ledning, Planering & Branschsamverkan -3 929 -2 820 -2 600 -2 950 -2 790 -2 960

Drift & Underhåll, Dokumentation -31 467 -29 490 -33 320 -31 950 -34 300 -36 680

Externa Entreprenader -6 504 -4 410 -1 850 -3 270 -1 880 -990

Försäljning, Marknadsför./Div Kundrelaterat -1 710 -1 510 -900 -190 -190 -190

Överliggande nät (Nätavgifter till VATTENFALL) -34 591 -34 600 -37 230 -38 380 (3 -39 530 -40 680

Förlustenergi (Kompensation för "distributionsspill") -7 814 -7 600 -7 600 -7 300 -7 060 -6 600

Myndighetsavgifter (Säkerh./Nat.Beredsk./Nätövervakn.) -2 351 -2 400 -2 470 -2 500 -2 500 -2 500

Central Administration (VD & STAB/DocPoint/Styrelse) -4 016 -5 240 -3 900 -4 670 -5 000 -5 120

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -2 916 -3 320 -2 420 -3 010 -3 060 -3 010

Ekonomiadm. (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. QlikView) -2 769 -2 810 -2 850 -2 890 -2 970 -3 030

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -6 432 -6 430 -5 300 -5 290 -5 430 -5 540

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -38 948 -45 670 -44 520 -52 150(4 -59 060 -63 120

Summa rörelsekostnader -143 447 -146 300 -144 960 -154 550 -163 770 -170 420

RÖRELSERESULTAT 77 223 59 540 64 320 56 920 56 230 54 300

Finansiella Poster

Räntekostnader -5 105 -6 440 -5 620 -5 680 -6 000 -6 300

Summa finansiella poster -5 105 -6 440 -5 620 -5 680 -6 000 -6 300

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 72 118 53 100 58 700 (1 51 240 50 230 48 000

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Nät- & Relationsavgifter, samt Tjänster 59 179 63 180 62 240 67 290 69 300 71 380

Anslutningsavgifter 5 697 7 000 7 360 5 150 5 300 5 460

Övriga Externa Intäkter 903 0 50 50 50 50

Interna Intäkter 50 50 0 0 0 0

Summa intäkter 65 829 70 230 69 650 72 490 74 650 76 890

Rörelsens kostnader 

Ledning, Planering & Branschsamverkan -2 073 -2 470 -2 560 -2 320 -2 360 -2 410

Drift & Underhåll, Dokumentation -20 100 -19 766 -19 980 -20 660 -21 070 -21 490

Försäljning & Marknadsföring -4 515 -5 774 -5 510 -5 740 -5 850 -5 970

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -1 947 -1 770 -1 340 -1 950 -2 290 -2 340

Central Administration (VD & STAB/DocPoint/Styrelse) -1 725 -1 930 -1 440 -1 730 -2 000 -2 040

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -1 250 -1 440 -1 080 -1 110 -1 240 -1 140

Ekonomiadm. (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. QlikView) -1 348 -1 090 -1 150 -1 060 -1 110 -1 130

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -58 824 (1 -35 160 -32 520 -32 810 -33 120 -33 270

Summa rörelsekostnader -91 782 -69 400 -65 580 -67 380 -69 040 -69 790

RÖRELSERESULTAT -25 953 830 4 070 5 110 5 610 7 100

Finansiella Poster -2 800 -2 950

Räntekostnader -2 609 -2 910 -2 580 -2 640 -2 800 -2 950

Summa finansiella poster -2 609 -2 910 -2 580 -2 640

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -28 562 -2 080 1 490 (2 2 470 (3 2 810 4 150

RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT 
Belopp i tusental kronor.

1) Den enskilt största anledningen till det, gentemot budget, förbättrade resultatet är en obudgeterad Vites-intäkt på 6,1 mkr.    
2)  Budget 2021 omfattar en genomsnittlig ökning av elnätstarifferna med drygt 6 %, samt en prognostiserad  intäkt från elproduktionen på Sobacken  
 på 2,1mkr. Intäkten från produktionen bedöms idag som mer osäker än intäkterna i övrigt då anläggningen är ny och vi därför saknar statistiskt över  
 utfallsnivåer.

3)		 Budgeterad	kostnad	för	nätavgifter	till	det	överliggande	regionnätet	rymmer	en	viss	men	tydligt	identifierad	risk.	Vattenfalls	besked	om	kommande	 
 taxeökningar för 2021 dröjer, varför här budgeterad ökning på 3% av regionnätstariffen är att betrakta som väldigt preliminär.    

4)  Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga mätare under åren 2019-2021 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader fr.o.m. 2021,   
 då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot Kablar och Stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 resp. 25-30 år.  

          

1) Affärsområdets anläggningstillgångar skrevs ned med 25 mkr år 2019, utöver ordinarie avskrivning enligt plan, efter prövning tillsammans med bolagets  
 revisorer vid EY.   

2)  Prognosticerat resultat för 2020 är påtagligt bättre än ursprungligen budgeterat. Det är främst ett resultat av mindre avskrivnings- och räntekostnader,  
 vilket i sin tur förklaras av att ursprunglig investeringsplan inte har kunnat fullföljas, samt delvis av engångsnedskrivningen av anläggningstillgångarna som  
 gjordes 2019.            

3)		 Budgeterat	resultat	2021,	jämfört	med	prognos	2020,	är	i	första	hand	en	konsekvens	av	beräknat	fler	aktiva	kunder	och	ökade	relationsintäkter	på	det		
 öppna stadsnätet, men samtidigt förväntas som synes anslutningsavgiftsintäkterna minska pga. färre utbyggnadsprojekt det kommande året.   
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TILLGÅNGAR
Utfall

2019-12-31
Budget

2020-12-31
Prognos

2020-12-31
Budget

2021-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 783 160 470 160

Aktiverade utgifter för dataprogram 4 5 800 0 0

Summa 787 5 960 470 160

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & Mark 55 991 50 855 54 190 50 620

Tekniska anläggningar och maskiner 1 242 033 1 445 010 1 348 600 1 450 070

Inventarier, verktyg och installationer  3 669 11 000 6 500 9 450

Pågående nyanläggning 88 816 50 000 37 410 52 950

Summa 1 390 509 1 556 865 1 446 700 1 563 090

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar intresseföretag 142 142 140 140

Summa 142 142 140 140

Summa anläggningstillgångar 1 391 438 1 562 967 1 447 310 1 563 390

Omsättningstillgångar

Materiallager 2 596 2 500 4 000 4 000

Pågående arbeten 588 505 600 500

Summa 3 184 3 005 4 600 4 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 61 895 64 000 40 000 40 000

Fordringar hos koncernföretag 5 786 4 000 3 000 3 000

Övriga fordringar 614 5 000 1 000 1 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 579 20 000 19 000 19 000

Summa 84 874 93 000 63 000 63 000

Summa omsättningstillgångar 88 058 96 005 67 600 67 500

SUMMA TILLGÅNGAR 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Utfall

2019-12-31
Budget

2020-12-31
Prognos

2020-12-31
Budget

2021-12-31

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000

Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 0 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 354 139 393 110 369 300 377 940

Summa 354 139 378 019 369 300 377 940

Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 155 000 105 000 120 000 100 000

Kredit, Koncernkonto i Bank 652 541 827 862 734 610 876 950

Summa 807 541 932 862 854 610 976 950

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 647 40 000 25 000 25 000

Skuld till Borås Stadskoncern, exkl. lån 64 220 50 000 50 000 50 000

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 50 000 50 000 35 000 20 000

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 70 270 90 000 70 000 70 000

Energiskatt, Kunddebiterad 32 549 24 000 33 000 33 000

Övriga skulder 1 054 1 000 1 000 1 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 076 8 000 7 000 7 000

Summa 247 816 263 000 221 000 206 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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DEFINITIONER
1)   Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen      

2)			Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	i	procent	av	omsättningen	 	 	 	 	

3)				Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella	kostnader	i	procent	av	genomsnittet	av	ingående	 	 	
 och utgående balansomslutning          

4)				Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	i	procent	av	genomsnittet	av	ingående	och	utgående	balans	för		 	 		
 summa eget kapital plus 78.0 % av de obeskattade reserverna      

5)				Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella	kostnader	i	procent	av	genomsnittet	för	summan	 	 	
 av ingående och utgående balansomslutning minus icke räntebärande  skulder    

6)    Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna    

7)    Eget kapital plus 78.0 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen    

8)    Eget kapital plus 78.0 % av obeskattade reserver i procent av omsättningen     

9)    Omsättning dividerad med balansomslutningen        

10)		Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella	kostnader	i	förhållande	till	de	finansiella	kostnaderna	 	

11)  Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 78.0 % av de obeskattade reserverna   

12)  Summa skulder plus 22.0 % latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 78.0 % av  
 de obeskattade reserverna  

            

Ekonomiska nyckeltal
Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Resultaträkning

Omsättning 292 635 282 800 286 920 291 850

Resultat före dispositioner och skatt 43 556 51 020 60 190 53 710

Årets resultat 0 70 30 70

Balansräkning

Balansomslutning 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

Obeskattade reserver 354 139 393 110 369 300 377 940

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 321 3 491 3 542,0 3 694,0

Rörelsemarginal, %                              1) 17,5 21,4 23,8 21,3

Resultatmarginal, % 2) 14,9 18,0 21,0 18,4

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 3,7 3,8 4,6 4,0

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 14,0 13,6 16,4 14,9

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 6,9 127,6 185,2 214,8

Kassalikviditet, % 6) 35,0 35,4 28,5 30,6

Soliditet, % 7) 23,5 22,7 23,6 22,4

Eget kapital av omsättningen, % 8) 119,0 133,2 124,8 125,0

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,18 0,19 0,18

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -6,4 -6,3 -6,3 -5,2

Skuldränta, % 11) 0,7 -0,7 -0,6 -0,6

Skuldsättningsgrad, % 12) 327 340 323 347

EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

TILLFÖRDA MEDEL

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 43 556 51 020 60 190 53 710

Avskrivningar som belastar årets resultat 101 370 84 390 80 600 88 520

Betald skatt -34 -70 -30 -70

Ökning av långfristiga skulder 127 604 110 755 47 069 122 340

Summa tillförda medel 272 496 246 095 187 829 264 500

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar 246 656 202 095 136 471 204 600

Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Koncernbidrag 58 613 45 000 45 000 45 000

Summa använda medel 305 269 247 095 181 471 249 600

Förändring av rörelsekapitalet -32 773 -1 000 6 358 14 900

SPECIFIKATION ÖVER RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING

Förändring pågående arbeten 188 0 1 416 -100

Förändring kortfristiga fordringar -2 748 -1 000 -21 874 0

Förändring likv medel och outnyttjad check 0 0 0 0

S:a förändring omsättningstillgångar -2 560 -1 000 -20 458 -100

Förändring kortfristiga skulder 30 213 0 -26 816 -15 000

Summa rörelsekapitalförändring -32 773 -1 000 6 358 14 900

FINANSIERINGSANALYS 
Belopp i tusental kronor.
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Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Älvsborgskullen Mottagningsstation 446

Getängen Mottagningsstation 5 437 1 000 1 223 24 000 (4 60 000 15 200

Kasernvägen Mottagningsstation 3 500 3 500

Viared Mottagningsstation 1 500 1 500

Sjöbo Mottagningsstation 1 000

Sobacken Mottagningsstation 2 885 102

Kyllared Mottagningsstation 46 556 4 350 (1

Brodal Mottagningsstationer 299

Elektra Fördelningsstation 300
Sandlid Mottagnings-/Fördelningsstation 9 000 8 070 28 950 (5 43 700 2 900

Hultasjön Mottagningsstation 5 000

Övriga Fördelningsstationer 200 200 200 200

Nätstationer 4 752 8 500 6 193 9 000 9 000 9 000

Högspänningsnät 36 & 145 kV 75 676 9 100 12 723 (2 250 11 000 21 000

Högspänningsnät 10 kV 12 745 17 300 17 837 17 250 13 100 13 850

Lågspänningsnät 0.4 kV (+ Signal-/manöverkabelnät) 13 347 10 150 12 593 12 150 11 150 11 500

Mätprojekt 2019-2021 2 184 105 000 37 410 (3 79 000

Övr. inventarier & utrustning inkl. ADB-system 10 073 500 1 243 3 100 800 800

S:a Affärsområde ELNÄT 174 101 165 850 102 243 178 900 148 950 80 450

Nätutbyggnad 70 641 30 145 29 690 23 800 (6 19 400 19 400

Nytt Datacenter i Viared 69

Central teknik, Verktyg & Övr. Utrustning 1 845 3 400 3 200 1 900 1 200 1 200

S:a Affärsområde STADSNÄT 72 555 33 545 32 890 25 700 20 600 20 600

VINRANKAN, med Förråd (Nyckelskåp med system) 1 600 1 338

Övr. inventarier & utrustning inkl. ADB-system 1 100

S:a övriga investeringar 0 2 700 1 338 0 0 0

TOTALT 246 656 202 095 136 471 204 600 169 550 101 050

INVESTERINGAR 
Belopp i tusental kronor. Ekonomisk handlingsplan 

2021-2023 

1) Projektet i Kyllared avslutas och stationen driftsätts hösten 2020 efter många turer och kostsamma komplikationer i svårforcerad terräng.  

2)		 Posten	avser	till	stor	del	förläggning	av	130	kV	kabel	Kyllared-Sobacken,	vilken	av	flera	tidigare	rapporterade	skäl	kommit	att	bli	kostsammare	 
 än ursprungligen budgeterat.      

3)  Prognosen för ELNÄT omfattar projektförsening avseende Mätprojekt ”FRAMM”, där en störe del än ursprungligen planerat skjuts över till 2021.  
 Förseningen förklaras huvudsakligen av att produktionen av mätare i Kina legat nere pga. av Corona-Pandemin.    

4)  Ny station inklusive transformator och inskarvning   

5)  Ny station inklusive transformator och inskarvning   

6)		 Nära	18	mnkr	av	planerad	utbyggnad	av	fibernätet	2021	är	av	kommersiell	natur.	Dvs.	att	förutsättningen	för	investeringarna	är	nya	kundavtal.	 	
            

          

Huvuddragen i bolagets handlingsplan inför de närmaste åren 
efter 2021 kan enkelt beskrivas i punktform, i enlighet med 

nedan listade åtgärds- och ämnesområden.  

Projekt framtid 
Hösten 2020 har projekt ”Framtid” inletts i sin första fas. Projektet syftar till att med i huvudsak interna 
resurser på bred front identifiera en möjlig potential kring effektivisering och utveckling. Idéen har varit 
att samla upp och nyttja de funderingar och uppslag kring det här som antas leva i tankarna bland bolagets 
medarbetare. Arbetet är organiserat med arbetsgrupper för olika delprojekt kring delområden som t.ex. 
kostnadseffektivisering, konkurrensanalys, nya tjänster – nya intäkter och kompetensinventering.   

I en andra fas under första halvan av 2021 förväntas alla förslag ha ”kokat ner” till en plan över önskvärda 
och genomförbara åtgärder, samt deras prioritering under 2021-2023.     

Elhandlarcentrisk modell 
År 2023, alternativt 2024, förväntas eldistributionsbranschen stöpas om i grunden. Kort beskrivet innebär 
förändringen att samtliga kunder endast ska ha en leverantörskontakt – och det ska vara den valda 
elleverantören. Nätbolag som Borås Elnät har i det scenariot endast kontakt med de olika elleverantörer 
som har kunder i bolagets nät. Under 2021 inleds ett mer fördjupat analysarbete kring konsekvenser som 
syftar till att se bortom lättidentifierad övergångsproblematik, för att istället fånga upp och under 2022–
2023 styra mot de möjligheter som omställningen sannolikt också innebär.   

Systemstöd för budget- och prognosarbete, samt för särskild uppföljning 
För att möjliggöra bättre och snabbare beslutsunderlag implementeras under första halvåret 2021 ett nytt 
systemstöd för budget- och prognosarbete. Ett mer avancerat särskilt systemstöd för uppföljning, 
tariffoptimering och investeringsplanering avseende den reglerade eldistributionen planeras det också för.   

Mer utvecklad budget- och prognosprocess 
Bolagets nuvarande budgetprocess har endast verkat i ett par-tre år. Erfarenheterna är goda, men mer 
prövande omvärldsfaktorer och ett alltmer nödvändigt flerårsperspektiv har tydliggjort ett behov av att 
redan till våren 2021 parera och justera för en uppgraderad ordning och metodik kring prognos- och 
budgetarbete inför 2022. 

Mindre organisationsöversyn 
En mindre isolerad organisationsöversyn för att ompröva vissa administrativa processer planeras till hösten 
2021. Åtgärden har sitt ursprung i att tidigare förutsättningar med tiden har förändrats och öppnat 
möjligheter till att tänka nytt för om möjligt nå en högre effektivitet fr.o.m. 2022. 
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VERKSAMHETSPLAN & BUDGET   

   

               2021 – 2023 
 

            Antagen av styrelsen 2020-10-26 
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INLEDNING 

Den här handlingen skall ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten 

men också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare. 

 

BOLAGETS UPPDRAG 

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva 

parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning. Bolaget skall medverka till att 

staden blir tillgänglig för alla. 

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering 

bidrar vi till att skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt med att utveckla, 

förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter. Våra tjänster 

skall vara bekymmersfria, tillgängliga, tydliga och enkla att använda. 

 Hållbar affärsmässighet för invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö 
och personal som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande. 
 

 Att upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan 

gatumarksparkering och tomtmarksparkering. 
 

 Att utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, 

tillgänglighet, miljö och närhet. 

 

 Att aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser. 
 

 Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet. 
 
 
 

VÅR AFFÄRSIDÉ 

Vi skall genom samverkan aktivt bidra till Borås Stads utveckling genom att skapa 

attraktiva och affärsmässiga parkeringslösningar som påskyndar omställningen till 

fossilfritt. 
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VISION & STRATEGISKA MÅL 

Styrelsen har tagit fram långsiktiga strategiska mål för bolaget inom området Kund, 
Personal, Miljö och Ekonomi med 5 års perspektiv! Alla aktiviteter som bidrar till 
målen under perioden kommer att vara mätbara genom en NKI-undersökning som 
bolaget kommer genomföra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VISION

Vi skall erbjuda 
hållbara attraktiva 
parkeringslösningar 
med god service för 
boende, arbetande 

och besökare

KUND 

Att göra det 
enkelt för kunden

PERSONAL

Nöjda 
medarbetare som 

utvecklar 
varumärket

EKONOMI

Skapa 
förutsättningar 
för utveckling

MILJÖ

Skapa hållbara 
parkeringsmetoder 

som påskyndar 
omställningen till 

fossilfritt
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VÅR VERKSAMHET 

VÅRT KUNDLÖFTE 

Du skall alltid känna dig Välkommen! 

Du skall alltid kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med Ansvar! 

Du skall alltid uppleva oss Engagerade! 

INVESTERINGAR 

Ett parkeringsledningssystem kommer att implementeras under 2021-2023. Detta 

kommer att få stor betydelse för söktrafiken i staden och är ett led i vårt 

miljöarbete. Vi ser det också som ett sätt att kunna bidra till att styra trafiken.  

Vi kommer också införa ett nytt skyltkoncept under perioden för att göra våra 

parkeringar snygga och inbjudande. 

Porten i P-huset Vulkanus kommer att göras om under 2021 för att underlätta in- 

och utfart. 

Vi har idag ett digitalt låssystem i Vulkanus och Valhall, detta system kommer 

också att införas på våra övriga anläggningar. 

Vi kommer att under perioden fokusera på säkerhet och trygghet genom att 

investera i kameror och brandlarm i alla våra befintliga anläggningar. 

Vårt arbete med digitaliseringar ur ett hållbart och miljömässigt fokus kommer att 

fortsätta under perioden. 

En ny parkeringsanläggning planeras under 2023. 

 BOLAGETS UTVECKLING 

Bolaget kommer att följa utvecklingen i branschen som går från parkering till 

mobilitet. Utvecklingen är att kunden gör mer själv och att vi kommer arbeta mer 

digitalt internt inom bolaget och även med våra kunder. Vi kommer sträva efter att 

ge kunden möjlighet att välja trafikslag och parkering redan före resan. Med mål 

för kunden att ”det ska vara lätt att göra rätt” kommer vi bidra till stadens mål 

med att få en livskraftig stadskärna tillgänglig för alla vid alla tillfällen. 

Vi kommer följa utvecklingen gällande mobilitet och smart city i alla våra processer 

och genom samverkan med andra utveckla Borås Stad gällande parkering och 

mobilitet.  

Vi kommer alltid ha kunden i fokus i vår utveckling. 
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BETALALTERNATIV 

App och Sms betalningar står i dag för ca 90 % procent av alla betalningar av 

parkeringsavgifter. 

Övriga betalsätt är kreditkort och bensinkort i våra automater. 

RISKER & UTMANINGAR 

Under 2021-2023 riskerar bolaget att bli av med ett 8 st tomtmarkparkeringar (700 
st parkeringsplatser ) såsom Hugin, Garvaren, Viskaholm, Mariedal, 
Krokshallstorget, Övre Brodal, Brodal, Krokshall, vilket innebär  en minskning med 
134 parkeringsplatser innanför cityringen och dess närhet. Nämnda områden ligger i 
stadens samhällsplanering att bebyggas. Samtidigt kommer det under samma 
period att byggas ännu fler lägenheter på befintliga fastigheter innanför cityringen. 
Detta medför fler boende och besökare till city. Bilinnehavet ligger fortsatt högt i 
Borås jämfört med andra städer. 

För att tillgodose behovet av framtida parkering samtidigt som staden förtätas är 
enda sättet att direkt ersätta dessa parkeringsplatser med att uppföra nya 
Mobilitetshus utanför och i anslutning till cityringen vid stadens framtida planerade 
stråk. Detta ger en möjlighet att tillgodose framtida behov inom fler trafikslag så 
som cykel, gående, bil, buss men är samtidigt en utmaning för bolagets ekonomi 
och utveckling.  

Den ekonomiska utmaningen för bolaget ligger bl.a. i att det saknas finansiering 
som tex parkeringsköpsmedel  och eget kapital att tillgå vid 
nybyggnationer/investeringar. 

Parkeringsbranschen är i en ständig förändring och under kommande period 
behöver bolaget anpassa sig till övergången från att bara hantera parkering till att 
arbeta med mobilitet i ett större perspektiv. Övergång från parkering till mobilitet 
är en stor förändring med stora utmaningar både inom bolaget och utanför. Det 
kommer att kräva dialog och samarbete över fler gränser än historiskt. 

 

MÖJLIGHETER 

Med den digitala utvecklingen bolaget har gjort de senaste åren ligger vi i framkant 
i Sverige. Vilket innebär att vi framledes har realtids- och historisk fakta på 
parkeringsaktiviteter på både gatumark och tomtmark, som kommer ligga till grund 
både för utveckling och beslut. Detta ger oss en stor möjlighet framåt att utveckla 
produkten tillsammans med hela staden. 

För att skapa en livskraftig stadskärna samtidigt som staden förtätas ser bolaget 
stort behov av en starkare samverkan inom staden. Parkering kommer att bli 
mobilitet under budgetperioden och vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar  
för att arbeta med mobilitet i planeringen av staden.  
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Vi har även fått nya erfarenheter under Covid-19 som ger oss möjligheter att tänka 
om och tänka nytt snabbare, genom att hitta nya digitala produkter och tjänster 
för samnyttjande  av markytor.  

Vi ser stora möjligheter till gemensamma lösningar genom att börja arbeta aktivt 
med  att använda fyrstegsprincipen som innebär att man väljer åtgärder i följande 
ordning: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av färdsätt.( tex 
förtätning av staden, avgifter för arbetsplatsparkering, MM- information och 
beteendeförändring) 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar ( tex 
bättre hänvisning, mer korttidsparkering, högre taxanivåer på 
besöksparkering, bilpooler) 

3. Förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar ( punktvisa ombyggnader och 
digitala verktyg) 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder( tex nya eller tillbyggnad av 
parkeringsanläggningar) 

Bolaget ser en stor möjlighet i att skapa gemensamma förutsättningar i att 
styrande dokument som berör produkten, skall revideras. Det skapar 
förutsättningar och möjligheter att skapa en tydlig process från det att planering 
och önskemål uppstår till att vi har färdig lösning som uppfyller både kundens 
behov, stadens miljö- och ekonomiska mål.   

 

TOMTMARKSPARKERINGAR   

                                                                           

TOMTMARK 

Parkering på enskild ägd mark så kallad tomtmark är en civilrättslig verksamhet. Vi 

erbjuder här allmänna parkeringsplatser samt uthyrning av fasta platser. 

Kontrollavgifter tillfaller bolaget. 

VÅRA ANLÄGGNINGAR 

Parkeringsbolaget äger följande anläggningar: 

 Nybrons Parkeringshus 266 platser 

 Valhalls P-däck 77 platser 

 Brodalsgaraget 105 platser 

 Kungsbrons P-däck 100 platser 

 Vulkanus 303 platser 
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Arrenderar följande anläggningar: 

 Valhallgaraget 59 platser 

 Krokshallsgaraget 48 platser 

Bolaget erbjuder 50 st tomtmarksparkeringar med totalt ca 4700 platser, dessa 

arrenderas främst från Borås Stad. 

STÄLLPLATS 

Bolaget öppnade  den 1 juli 2020 en ny Ställplats för husbilar på området Astern. 

På Ställplatsen finns tillgång till elladdning och den ligger centralt placerad med 

närhet till stadens utbud. 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

 

Bolagets personal svarar för tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan 
större drift-  och underhållsarbeten utförs av entreprenörer. Markrenhållningen 
inklusive snöröjning utförs till största delen av Servicekontoret. Elbilsladdning är en 
investering som bolaget gjort där vi äger och driver laddpunkterna. 

Parkeringsbolaget äger och driftar alla parkeringsautomater och ansvarar för alla 
betalsätt på tomtmark som vi äger eller genom arrende driver. 
Parkeringsintäkterna är bolagets. 

All parkeringsövervakning sker med egen personal.  

AVGIFTER PÅ TOMTMARK 

Den nya prisstrategin som infördes under 2019 kommer att fortsätta att 

implementeras under 2021-2023. Förändringen görs i samverkan med tekniska 

nämnden för att vi skall bibehålla och förtydliga vår strategi med att parkering på 

gatumark skall vara dyrare än på tomtmark.  

Till en följd av stadens förtätning, ökning av antal medborgare och bolagets 

investeringar, är strategins syfte att möjliggöra parkering genom att frigöra och 

prioritera parkeringsplatser för besökare och boende i centrum, samt skapa 

arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. 

EXTERNA UPPDRAG 

Bolaget sköter på entreprenad flera anläggningar i staden och detta regleras genom 

avtal. 
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GATUMARKPARKERINGAR 

GATUMARK 

Parkering på allmän plats så kallad gatumark inom tättbebyggt område där 

kommunen är huvudman är offentligrättslig verksamhet.  

Intäkterna på gatumark går efter bolagets uppräkning direkt in på konto hos 

Tekniska förvaltningen. Intäkterna från parkeringsanmärkningar går via 

Transportsstyrelsen direkt till Tekniska förvaltningen. 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

 

Parkeringsbolaget ansvarar för all övervakning på Borås Stads gatumark på uppdrag 
av Tekniska förvaltningen. 

Parkeringsbolaget äger och driftar alla parkeringsautomater och ansvarar för alla 
betalsätt på gatumark gällande parkeringsintäkter. 

AVTAL TEKNISKA FÖRVALTNINGEN OCH BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 

Parkeringsbolaget debiterar Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med 

gatuparkeringen enligt ett årligt avtalat belopp som tas upp i bolagets årsbudget. 

Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2020 uppgå till ca 13 Mkr. Intäkter 

från parkeringsanmärkningar beräknas till 6,6 Mkr för 2020. Totala intäkter från 

Parkeringsbolagets arbete på gatumark uppskattas till ca 19,6 Mkr 2020 och 

ersättning för detta arbete till Parkeringsbolaget är 2020 ca 7.5 Mkr. 

TEKNIK & UNDERHÅLL & DIGITALISERING 

Våra parkeringsanläggningars standard  och kundens efterfrågan är det som i första 

hand bidrar till god beläggning och budgeterad intäkt. 

PARKERINGSHUB 

Under 2018 upphandlade bolaget en IT hub. Från 2019 matas parkeringsaktiviteter 

in från våra tre telefonparkeringsleverantörer och under 2020 även 

parkeringsaktiviteter från de digitala parkeringsautomaterna. Då bolaget ansvarar 

för betalsätten både på gatumark och tomtmark så har vi från oktober 2020 

realtidsstatistik att tillgå gällande alla parkeringshändelser i Borås Stad. 
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PARKERINGSAUTOMATER 

Parkeringsautomaterna på tomt och gatumark är utbytta  under 2020 till helt 

digitala maskiner dvs biljettlösa.  

LADDINFRASTRUKTUR  

                                           

På sju av våra anläggningar finns det möjlighet att ladda elbilar. Dessa är 

Nybrogaraget, Valhall, Brodalsgaraget, Kungsbrons p-däck, Astern, Nornan, 

Hästskon och P-huset Vulkanus. Alla är intelligenta stolpar med sk semiladdning 11 

kwh som ger oss möjlighet att mäta, uppgradera och ta betalt för el. Vi har totalt 

92 laddpunkter för elbilar. I P-huset Vulkanus finns även möjlighet att ladda 

elcyklar. 

De analoga laddstolparna vi bytte ut till nya har vi återanvänt till stadens egen 

bilflotta på deras hyrda parkeringsplatser. 

UNDERHÅLL 

Drift och underhåll görs av egen personal eller av externa entreprenörer och består 

av drift av parkeringsautomater, parkeringsanläggningar samt kringytor. Alla 

områden och anläggningar har en 3-årsplan för underhållet som det arbetas efter.  

 

HÅLLBARHET 

Bolaget arbetar aktivt med att bidra till hållbarhet inom både personal, ekonomi, 

kund och miljö. Vid nyanskaffning och nybyggnation föregås det nästan alltid av 

upphandling enligt Lou eller direktupphandling, där anser bolaget att det 

långsiktiga arbetet med hållbarhet ligger. 
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MILJÖ 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden 

genom att: 

 Solceller på P-huset Vulkanus bidrar vi med 54 000 kwh per år. 

 Vårt arbete utförs till fots, cykel eller med våra egna fordon som består av 

två laddhybrider, två elbilar och ett dieselfordon. Vi kommer att ta bort en 

bil under 2021. 

 Erbjuda låsbara cykelboxar med möjlighet till elladdning  

 Främja nyttjandet av elbilar i Borås Stad  genom att fortsätta följa 

utvecklingen av laddfordon.  

 Att införa ett parkeringsledningssystem för att minska söktrafiken i staden. 

 Digitalisera arbetsrutiner för att minska pappersanvändningen. 

 Vi är miljödiplomerade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. 

 Bolaget är certifierat till att vara en cykelvänlig arbetsplats inom Borås Stad. 

 

SAMVERKAN 

Bolaget verkar för god samverkan i staden och externt. Vi ser det som en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i en stad som snabbt förtätas och vill ligga i 

framkant. 

BRANSCHSAMVERKAN 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svepark. Detta ger oss möjlighet att 

hålla oss uppdaterade på verksamhetsnära frågor och ger oss tillgång till ett 

branschrelaterat nätverk. 

Vi finns också representerade i Borås Citys styrelse där vi också är medlemmar. 

Bolaget har genomfört och kommer planera in omvärldsbevakning i form av bransch- 

mässor samt studiebesök hos andra parkeringsbolag. 

INOM STADEN 

Bolaget deltar i koncernsamverkan samt i flera nätverk och grupper: 

 Mobilitetsgruppen 

 Strategisk samverkan tekniska förvaltningen 

 Planeringsmöten detaljplaner 

 Inköpsforum 

 Informationssäkerhet – GDPR 

 Torkelmöten 

 



 

10 
 

PERSONAL 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i friskvårdsaktiviteter 

påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt.  

Bolaget uppmuntrar personalen aktivt genom friskvårdsbidrag, gratis bad i Borås 

Stads badhus, erbjudande om att deltaga i aktiviteter så som Kretsloppet och 

medlemskap i stadens ”Merkraft”. 

Genom vår företagshälsovård arbetar vi med förebyggande åtgärder såsom 

hälsoundersökningar och även med arbetsrelaterad sjukvård. 

Vi ser ständigt över våra arbetsmiljörutiner och policys  och genomför både fysiska 

och psykosociala skyddsronder. 

Genom att utveckla arbetsmetoder, teknik, hjälpmedel kan medarbetarens 

arbetsuppgifter förbättras samtidigt som bolaget utvecklas. 

Målet med en aktiv friskvård och personalvård är att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar och skapa en positiv arbetsmiljö samt öka trivseln för hela 

arbetsplatsen. 

 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

Bolaget har tagit fram en ny kommunikationsplan och startat implementeringen. 

Under kommande budgetperiod kommer varumärket förstärkas genom mer 

synlighet på våra parkeringsanläggningar samt i fler kanaler. Detta 

kommunikationskoncept ”Gatsmart” blir också ett internt mantra och kulturbärare. 

Vår hemsida är en viktig informationskanal, den är översatt till engelska, 

mobilanpassad och genomgår en uppdatering med tillgänglighetsanpassning. 

 Vi kommer fortsätta ha kunden i fokus och under 2021 kommer vi att fortsätta den 

digitala utvecklingen med kunderbjudanden samt öka vår närvaro på sociala 

medier.   

Bolaget kommer arbeta aktivt med marknadskommunikation genom att arbeta 

proaktivt med information om förändringar, utveckling och förbättringar. 

Arbetet planeras i vår kommunikationsplan. 
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Driftsbudget 2021
Tkr

              Bokslut               Budget               Prognos               Budget

INTÄKTER               2019               2020 2020                2021

Nettoomsättning
Parkeringsavgifter 17 960               20 000             15 000              18 000             

P-tillstånd 9 339                9 500              9 500                11 000             

Hyror, kontrakt 3 240                4 000              4 000                3 800              

Kontrollavgifter 1 630                1 500              1 500                1 500              

P-övervakning, avtal 903                   900                 900                   650                 

Övriga intäkter 421                   50                  50                    50                  

El intäkter 24                    -                    -                      100                 

P-tillstånd, internt 144                   -                    -                      -                    

Hyror, kontrakt internt 475                   800                 800                   1 050              

P-övervakn avtal internt 133                   100                 100                   150                 

Övriga intäkter internt 7 491                7 505              7 505                7 440              

Övriga intäkter momsfri 33                    

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 35                    

Summa 41 828          44 355        39 355         43 740        

KOSTNADER

Varor 5 270                5 565              5 565                5 715              

Arbete 10 885               11 885             10 435              10 805             

Lokaler 548                   570                 570                   650                 

Bilar 421                   426                 426                   366                 

Energikostnader markparkering 351                   445                 445                   270                 

Fastighetskostnader 2 039                2 630              2 630                4 070              

Förbrukningsmaterial 1 020                960                 960                   970                 

Reparation och underhåll 1 174                675                 675                   865                 

Telefon, datakommunikationer, porto 564                   720                 620                   665                 

Marknadsföring 443                   380                 380                   380                 

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 197                   215                 215                   225                 

Förvaltningskostnader 583                   375                 375                   545                 

Övriga tjänster och kostnader 3 396                3 490              1 740                3 850              

Summa Kostnader 26 891          28 336        25 036         29 376        

AVSKRIVNINGAR 23 892               6 403              6 000                5 590              

RÖRELSERESULTAT 8 955 -          9 616          8 319           8 774          

FINANSNETTO 970                   2 015              1 000                865                 

RESULTAT FÖRE BOK-

SLUTSDISP. OCH SKATT 9 925 -      7 601      7 319       7 909      
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Uppskattad driftbudget 2022 - 2023

Tkr

Bokslut Budget Prognos Budget Uppskattad budget

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Intäkter
Nettoomsättning

P-avgifter,P-tillstånd 27 443          29 500         24 500         29 000         29 800         30 700         

Hyror, kontrakt 3 715            4 800          4 800          4 850          5 000          5 140          

P-överv. avtal 1 036            1 000          1 000          800             835             870             

Kontrollavgifter 1 630            1 500          1 500          1 500          1 500          1 500          

Elintäkter 100             100             100             

Övriga intäkter 7 969            7 555          7 555          7 490          7 490          7 490          

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 35                 

Summa 41 828        44 355      39 355      43 740      44 725      45 800      

Kostnader

Varor 5 270            5 565          5 565          5 715          5 660          5 915          

Arbete 10 885          11 885         10 435         10 805         11 005         11 285         

Lokaler 548               570             570             650             680             715             

Bilar 421               426             426             366             381             396             

Energikostnader markparkering 351               445             445             270             280             290             

Fastighetskostnader 2 039            2 630          2 630          4 070          4 210          2 230          

Förbrukningsmaterial 1 020            960             960             970             990             1 010          

Reparation och underhåll 1 174            675             675             865             865             865             

Telefon, datakommunikationer, porto 564               720             620             665             545             555             

Marknadsföring 443               380             380             380             380             380             

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 197               215             215             225             225             225             

Förvaltningskostnader 583               375             375             545             575             675             

Övriga tjänster och kostnader 3 396            3 490          1 740          3 850          2 875          2 900          

Summa 26 891        28 336      25 036      29 376      28 671      27 441      

Avskrivningar 23 892          6 403          6 000          5 590          5 750          8 760          

Rörelseresultat 8 955 -         9 616        8 319        8 774        10 304      9 599        

Finansnetto 970               2015 1 000          865 850             1 720          

RESULTAT FÖRE BOK-

SLUTSDISP. OCH SKATT 9 925 -        7 601       7 319       7 909       9 454       7 879       
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INVESTERINGSBUDGET 2021
TKR

2021 2022        2023

P-LEDNING 10 år 1 000       1 000       1 000           

NYTT SKYLTKONCEPT 5 år 250          250          150              

PORTEN VULKANUS 10 år 300          

MOBILITETSÅTGÄRDER 5 år 200          

LÅSSYSTEM 5 år 100          

P-HUS 33 ÅR 100 000        

TOTALA INVESTERINGAR 1 850  1 250  101 150  
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BUDGETKOMMENTARER 2021 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN OCH DESS UTVECKLING 

Parkeringsbolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsutvecklingens-

processen med olika typer av parkeringslösningar och mobilitetslösningar. Vi har 

enligt våra ägardirektiv ett resultatkrav efter finansnetto på 7-8 Mkr/år. De 

budgeterade resultaten under perioden 2021 – 2022 beräknas också kunna uppfylla 

ägarens krav på avkastning. När vi investerar i ett nytt p-hus 2023 och får göra 

samma värdering som vid investeringen av Vulkanus som resulterade i en 

nerskrivning så kommer vi att behöva ett tillskott från ägaren. 

Bolaget har personal och utrustning för verksamheten på såväl bolagets egna p-

anläggningar på tomtmark som på gatumark där bolaget utför övervakningstjänster 

åt Tekniska förvaltningen. 

BERÄKNADE PARKERINGSINTÄKTER ÅR 2020 

GATUMARK 

P-avgifter                                  13,0 Mkr  

Felparkeringsavgifter                   6,6 Mkr          19,6 Mkr 

 

TOMTMARK 

P-avgifter                                  15,0 Mkr 

Tillstånd                                      9,5 Mkr 

Hyror                                           4,8 Mkr 

Kontrollavgifter                            1,5 Mkr 

Övriga intäkter exkl ers från TF     0,1 Mkr          30,9 Mkr 

TOTALT                                                             50,5 Mkr 

Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,5 Mkr under 2020 för 

dessa tjänster. 
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RÖRELSEINTÄKTER 

INTÄKTERNAS UTVECKLING UNDER 2017 – 2023 

2017          39,0 Mkr 

2018          39,2 Mkr 

2019          41,8 Mkr 

2020          39,4 Mkr  prognos 

2021          43,6 Mkr  budget 

2022          44,6 Mkr  budget 

2023          45,7 Mkr  budget 

 

Vi kommer att fortsätta implementera den nya prisstrategin under 2021 – 2022. 

Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning blir efter 

överenskommelse 7,4 Mkr. 

 

RÖRELSEKOSTNADER  

VAROR 

Här är främst kostnader för arrenden och renhållning.  

 

ARBETE 

Bolaget har haft 19 årsanställda under 2020 och beräknas ha samma antal 

årsanställda under 2021.  

 

LOKALER 

Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning och dessa beräknas bli i 

stort sett oförändrade jmf med budget 2020. 

 

BILAR 

Bolaget leasar för övervakningen fyra bilar och en bil för serviceteknikerna. För tre 

av bilarna löper leasingavtalen ut under 1:a halvåret 2021 och då planerar bolaget 

endast att ersätta dessa med två bilar.  
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ENERGIKOSTNADER FÖR MARKPARKERING  

Detta är främst kostnader för elladdning på våra markparkeringar. Alla 

parkeringsautomater drivs nu av solceller, därför beräknas denna kostnad minska 

med 175 tkr jmf med budget 2020. 

 

FASTIGHETSKOSTNADER 

Under 2021 kommer vi att satsa på att rusta upp några av våra äldre anläggningar 

såsom Nybrogaraget, Valhall och Krokshallsgaraget. Detta innebär att kostnaderna 

för fastigheter beräknas öka med 1440 tkr 2021 jmf med budet 2020. 

 

FÖRBRUKNINGSMATERIAL 

Kostnaden för förbrukningsmaterial beräknas bli oförändrat jmf med budget 2020. 

 

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 

De här är framförallt underhållskostnader för våra markparkeringar. Under 2021 – 

2023 kommer vi att rusta upp våra markparkeringar enligt en framtagen 

underhållsplan. Dessa kostnader kommer därför att öka med 190 tkr jmf med 

budget 2020. 

 

TELEFON, DATAKOMMUNIKATIONER OCH PORTO 

Dessa kostnader kommer i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2020. 

 

MARKNADFÖRING 

Bolaget har en fortsatt hög målsättning i marknadsföringen av parkering i Borås 

city. Liksom tidigare år kommer den att prioritera information om tillgänglighet i 

city. Aktiviteterna sker ofta i samverkan med förvaltningarna i Borås Stad och med 

Borås City. Vi har också samarbete med en kommunikationsbyrå. 

 

RESEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 

De här kostnaderna beräknas i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2020. 
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FÖRVALTNINGSKOSTNADER 

Dessa kostnader beräknas öka med 170 tkr jmf med budget 2020. Detta beror 

främst på ökade kostnader för revision och årsredovisning. 

 

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH KOSTNADER 

Vi kommer att under 2021 köpa konsulttjänster för vårt fortsatta 

digitaliseringsarbete, detta för att bolaget är för litet för att ha dessa 

expertkunskaper i egen regi. Därför kommer dessa kostnader att öka med 360 tkr 

jmf med budget 2020. 

 

AVSKRIVNINGAR 

Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2021 är: 

Parkeringsledningssystem 1000 tkr, Nytt skyltkoncept 250 tkr, Åtgärda porten i 

Vulkanus 300 tkr, Mobilitetsåtgärder 200 tkr och Låssystem 100 tkr. 

 

RÄNTOR 

Internbanken ansvarar för bolagets räntesättning. Kostnaden för räntor beräknas bli 

865 tkr. 

 

KREDITLIMIT 

Bolaget har idag en kreditlimit om 150 Mkr. Detta kommer att räcka under 2021. 

 

RISKER UNDER 2021 

Att vi blir av med fler markparkeringar än de områden vi känner till under 

perioden. Då pandemin med Covid-19 har haft stor påverkan på vår omsättning och 

beläggning under 2020 är det en risk om detta fortsätter under 2021 som är svår att 

bedöma.  
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UPPSKATTAD DRIFTSBUDGET 2022 – 2023 

 

INTÄKTER 

Bolaget kommer att fortsätta implementera den nya avgiftstukturen som bygger på 

att staden är indelad i tre zoner med olika prisstrukturer. Detta beräknas ge en 

intäktsökning på 1 Mkr under 2022 och ytterligare 1,1 Mkr under 2023. 

 

KOSTNADER 

Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara 

oförändrade förutom årlig kostnads- och löneutveckling. Avskrivningar och räntor 

kommer att öka med 3,9 Mkr + ev. nedskrivningar 2023 om ytterligare ett P-hus 

byggs. 

 

INVESTERINGAR  

Under 2023 planeras för ett P-hus för 100 Mkr och en fortsatt utbyggnad av P-

ledningssystemet med 1 Mkr/år 2022-2023. 

 

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT  

2022 beräknas ett resultat om + 9,5 Mkr och för 2023 + 7,9 Mkr. 

 

                                                                                                                                                                                



Från: Kjell-Ove Sethson <Kjell-Ove.Sethson@fribo.nu> 
Skickat: den 22 oktober 2020 14:30 
Till: Susanne Glans; Borås Stad 
Ämne: Budget & Verksamhetsplan 2021-2025 
Bifogade filer: Verksamhetsplan & budget 2021 komplett.pdf; Internkontrollplan 201019.pdf 
 
Hej, 
 
Här kommer en budget & verksamhetsplan 2021-2025 för Fristadbostäder AB. Bifogar också aktuell 
Internkontrollplan. Hör av er om något ytterligare efterfrågas eller behövs. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Kjell-Ove Sethson 
VD 

Fristadbostäder AB 
 
033-22 25 50 (vxl) 
070-955 04 36 
www.fribo.nu 
 

     
 

 
 
 

https://fribo.nu/
mailto:kjell-ove.sethson@fribo.nu
http://www.linkedin.com/in/kjellovesethson
https://twitter.com/KSethson
https://fribo.nu/


Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2020-10-19

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar
V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar
35 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare

Pågår
Gör stickprov på minst fyra nya 
kontrakt per år

VD Löpande I handlingsplan

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i 
fastigheterna

30 1 Håll övergripande radonplan 
uppdaterad.

VD/Förvaltare
Pågår

Genomgång och avstämning av 
radonplan.

Styrelse Årligen

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 54 1 Kontrollera att underhållsplanen följs. VD/Förvaltare

Pågår

Genomgång och avstämning av 
underhållsplan. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 1 Budgetera med buffertutrymme i 
årsbudgeten.

VD/Projektledare

Pågår

Löpande genomgång av års- och 
projektbudget. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig Pågår

Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD 2021-12-31 I handlingsplan

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 48 1 Informera om brandrisker och 
uppmana hyresgäster att testa 
brandvarnare regelbundet

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD

Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 2021-12-31 I handlingsplan

M6 Klimatinitiativet Risk för att inte klara målen, 30 % och 
fossilfrihet till 2030.

21 1 Årliga rapporter i 
Hållbarhetsredovisningen.

VD
Pågår

Genomgång av 
Hållbarhetsredovisningen.

Styrelse Årligen

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING
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Verksamhetsplan 
 
 

Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
 
Takrenovering av 3 plåttak på Sik i Fristad har genomförts under årets första hälft. Detta projekt 
med takrenovering fortsätter med en etapp under 2021. 
Fasadmålning på Stora Vägen 6–10 har genomförts under sommaren. Vi har även investerat i 
våra värmesystem, gjort underhåll på lekplatser samt fällt en hel del större träd i våra 
bostadsområden. 
För 2021 väntar, utöver nämnda tak, även balkongrenovering och relining av avloppsstammar. 
 
 

Nyproduktion 
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för nya lägenheter. Här jobbar vi 
på att få till en byggnation av 29 Trygghetsbostäder. Markanvisningsavtal är skrivet och 
bygglovsansökan nära förestående. Järngrinden i Borås avser bygga inte mindre än 88 
hyresrätter på samma tomt under ungefär samma skede som FRIBO. 
 
 

Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt verksamhetsledningssystem är reviderat av Svensk Certifiering AB och vi har fortsatt en 
certifiering enligt ISO 14001:2015. Ledningssystemet drivs tillsammans med 4 andra 
bostadsbolag i 4 andra kommuner. Läs mer på 7miljo.se. 
Vi jobbar aktivt för att bli helt fossilfria i vår egen verksamhet till 2030. 
 
 

Framtid 
Vi känner tillförsikt inför framtiden på både kort och lång sikt. Vi har inte haft några vakanser i år 
heller och det är fortsatt kö till alla lägenheter. 
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda invånare i den norra delen av 
kommunen vilket i förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
 

Ekonomi 
Bolaget redovisar enligt K2. Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets 
ekonomiska utveckling fram t o m år 2025. Prognosen innehåller bokslut 2019, prognos för 2020, 
budget för 2021 samt plan för 2022–2025. Denna bygger på ett antal antagande, vilka 
sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos.  
Hyrorna för 2021 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2021. Nya hyror gäller normalt från 1 april. 
 
 

Lån/limit 
Lånen ligger hos Internbanken. Sedan början av 2017 sköts räntesäkringen av Internbanken. 
Inför nyproduktion har vi tidigare sett över situationen och ser inte att vi har behov av att utöka 
limiten under 2021. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 19 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 20 
samt plan 21–25. 
- Extern marknadsvärdering gjord under 2019. 
 
 
Följande antaganden är gjorda i övrigt: 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 3,3% per år 2021, därefter 3% per år. 
2. Hyror lokaler höjs med 2% per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Vatten & avlopp höjs med 8% årligen. 
2. Övriga poster höjs med 2% årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 3 500 kkr. per år 2021–2025. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Investering i nytt bostadsområde med 29 nya lägenheter, Trygghetsbostäder, finns 

inlagd i planen, 60 000 kkr, med färdigställande och inflyttning 2022. 
4. Avskrivningar tillkommer med 2% för byggnader, 5% för markanläggningar o 20% för 

maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 2,1% inklusive 

internbanksavgift för 2021, därefter höjs den i några steg fram till 2025. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
Betald bolagsskatt sätts till 22% per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Resultaträkning

Fristadsbostäder AB

Budget och prognos 2020-2024

Tkr
Budg/Progn

2020
Prognos->

2021 2022 2023 2024 2025
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 38 265 39 527 44 079 45 368 46 694 48 060
Hyresbortfall-bostäder -80 -80 -1 580 -80 -80 -80
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 1 020 1 040 1 163 1 186 1 211 1 233
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 0 0 0 0 0 0
Övriga hyresintäkter 918 936 955 974 994 1 014
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 505 510 515 520 526 531
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 40 628 41 934 45 132 47 969 49 345 50 758

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 3 300 3 300 3 400 3 604 3 820 4 049
Lägenhetsunderhåll 3 500 3 500 3 605 3 821 4 051 4 294
Summa underhållskostnader 6 800 6 800 7 005 7 425 7 871 8 343

Fastighetsskötsel 3 978 4 058 4 165 4 247 4 332 4 418
Reparationer 1 020 1 040 1 082 1 114 1 147 1 181
Fastighetsel 938 957 996 1 017 1 037 1 058
Vatten 1 674 1 808 1 984 2 140 2 309 2 492
Sophantering 1 425 1 454 1 538 1 598 1 662 1 728
Uppvärmning 5 395 5 503 5 715 5 830 5 946 6 065
Fastighetsförsäkringar 260 265 285 291 297 302
Fastighetsanknuten administration 3 876 3 954 4 047 4 127 4 210 4 293
Övriga driftkostnader 2 550 2 601 2 697 2 778 2 861 2 947
Summa driftskostnader 21 117 21 640 22 508 23 142 23 801 24 484
Fastighetsskatt bostäder 520 520 520 520 520 520
Fastighetsskatt lokaler 26 26 26 26 26 26
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 28 463 28 986 30 059 31 114 32 217 33 373

DRIFTNETTO 12 164 12 948 15 074 16 855 17 127 17 384

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 000 5 000 6 200 6 200 6 200 6 200
Avskrivning mark anl. 850 850 850 850 850 850
Avskrivning M/I 100 100 100 100 100 100
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 5 950 5 950 7 150 7 150 7 150 7 150

BRUTTORESULTAT 6 214 6 998 7 924 9 705 9 977 10 234

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 6 214 6 998 7 924 9 705 9 977 10 234

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader 3 919 3 766 4 367 5 006 4 944 4 852
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 919 -3 766 -4 367 -5 006 -4 944 -4 852

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 295 3 232 3 557 4 699 5 033 5 383

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 295 3 232 3 557 4 699 5 033 5 383



Balansräkning
Fristadsbostäder AB

Budget och prognos 2020-2024

Tkr
Utfall

2019
Budg/Progn

2020
Prognos->

2021 2022 2023 2024 2025
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 189 150 184 150 179 150 232 950 226 750 220 550 214 350
Nedskrivningar byggnader 0 0 0 0 0 0 0
Mark 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031
Markanläggningar 9 493 8 643 7 793 6 943 6 093 5 243 4 393
Summa fastigheter 218 674 212 824 206 974 259 924 252 874 245 824 238 774

Maskiner och inventarier 939 1 239 1 539 1 839 2 139 2 439 2 739

Finansiella anl. Tillgångar 60 60 60 60 60 60 60
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 219 673 214 123 208 573 261 823 255 073 248 323 241 573

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 257 200 200 200 200 200 200
Övriga fordringar 1 382 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 3 640 4 361 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 279 5 561 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

SUMMA TILLGÅNGAR 224 952 219 684 211 573 264 823 258 073 251 323 244 573

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 26 682 28 977 32 209 35 766 40 465 45 498 50 881
SUMMA EGET KAPITAL 26 682 28 977 32 209 35 766 40 465 45 498 50 881

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 26 21 16 13 11 9 8
SUMMA AVSÄTTNINGAR 26 21 16 13 11 9 8

Långfristiga skulder 191 850 185 000 173 662 223 358 211 911 200 130 187 998

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 565 600 600 600 600 600 600
Övriga kortfristiga skulder 5 743 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 308 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 224 866 219 598 211 487 264 737 257 987 251 237 244 487

Boa 39 374 39 374 39 374 41 269 41 269 41 269 41 269
Loa 1 600 1 794 1 794 1 904 1 904 1 904 1 904
Summa yta 40 974 41 168 41 168 43 173 43 173 43 173 43 173
Antal lägenheter 609 609 609 638 638 638 638
Antal lägenheter outhyrda 1 0 0 0 0 0 0



Nyckeltal
Fristadsbostäder AB

Budget och prognos 2020-2024

Tkr
Budg/Progn

2020
Prognos->

2021 2022 2023 2024 2025
Finansiering
Balanslikviditet 95,74 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering IB 406 400 406 400 406 400 466 400 466 400 466 400
Indexuppräkning Marknadsvärde (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar fastigheter enligt plan 0 0 60 000 0 0 0
Påverkan på marknadsvärdet 0 0 0 0 0 0
Marknadsvärde enligt värdering UB 406 400 406 400 466 400 466 400 466 400 466 400

Övervärde i fastigheter 193 576 199 426 206 476 213 526 220 576 227 626

Nyckeltal
Direktavkastning  bokfört värde % 5,7 6,3 5,8 6,7 7,0 7,3
Direktavkastning marknadsvärde % 3,0 3,2 3,2 3,6 3,7 3,7

Soliditet synlig 13 15 14 16 18 21
Soliditet marknadsvärde 54 56 51 54 56 59

Avkastning på eget kapital 8,25 10,57 10,46 12,33 11,71 11,17
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 0,97 1,31 1,38 1,73 1,76 1,79
Avkastning på totalt kapital 2,83 3,31 2,99 3,76 3,97 4,18
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,50 1,70 1,68 2,06 2,11 2,17

Belåningsgrad 87 84 86 84 81 79
Belåningsgrad marknadsvärde 46 43 48 45 43 40

Självfinansieringsgrad 2 061 2 296 18 2 962 3 046 3 133

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 972 1 004 1 068 1 099 1 131 1 165
Outhyrt % bostäder 0,2 0,2 3,6 0,2 0,2 0,2
Hyra Lokaler 569 580 611 623 636 648
Outhyrt % lokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnader/kvm 513 526 521 536 551 567
Underhållskostnader/kvm 165 165 162 172 182 193
Driftnetto/kvm 295 315 349 390 397 403
Driftnetto tkr 12 164 12 948 15 074 16 855 17 127 17 384

Överskottsgrad 30 31 33 35 35 34
Resultat före bokslutsdisp. 2 295 3 232 3 557 4 699 5 033 5 383
Nettoresultat 2 295 3 232 3 557 4 699 5 033 5 383

Avkastning på totalt kapital 2,83 3,31 2,99 3,76 3,97 4,18
Bruttoränta 2,08 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
Riskbuffert 0,75 1,21 0,79 1,46 1,57 1,68

Skuldsättningsgrad ggr 6,4 5,4 6,2 5,2 4,4 3,7
Räntetäckningsgrad % 159 186 181 194 202 211
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§ 36 Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1 

Budget 2021 för Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budget 2021 för Borås Stadshus AB fastställs.         

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2021 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 0,64 %. De 
externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från 
Borås Stad samt arvoden. De administrativa tjänsterna har utökats vilket 
medför en högre kostnad. Kostnaderna beräknas finansieras genom 
koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i 
samband med bokslutet.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-09-28 

2. Bilaga: Budget 2021 för Borås Stadshus AB        
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Budget 2021 för Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budget 2021 för Borås Stadshus AB fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Budget 2021 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 0,64 %. De 

externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från 

Borås Stad samt arvoden. De administrativa tjänsterna har utökats vilket 

medför en högre kostnad. Kostnaderna beräknas finansieras genom 

koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i 

samband med bokslutet.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-09-28 

2. Skrivelse, 2020-09-28 

3. Bilaga: Budget 2021 för Borås Stadshus AB   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisningen av intern kontrollplan 2021 för Borås Stads bolag godkänns. 

Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 

som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 

tar fram.         

 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-24 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00758 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2020-11-19 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00758 1.2.3.2 

  

 

Internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontrollplan 2021 för Borås Stads bolag godkänns. 

Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 

som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 

tar fram.  

        

Sammanfattning  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

till stora delar är god. Men arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet 

behöver fortsätta att utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler 

för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en riskanalys 

och en intern kontrollplan samt ha antagna konkreta regler och anvisningar för 

en god intern kontroll, vilket alla bolag inte har. Det interna kontrollarbetet 

görs även med olika grad av politisk inblandning. Kommunstyrelsen vill därför 

betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet 

införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna 

deltar i arbetet.   

 

Ärendet i sin helhet 

Varje bolag ska i samband med inlämnandet av budget inkomma med riskanalys 

och intern kontrollplan för det kommande året till Kommunstyrelsen. 

Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret 

för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen 

utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I 

detta ärende behandlas bolagens arbete med den interna kontrollen, medan 

nämndernas interna kontrollarbete behandlas i separat ärende. 

Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system 

och syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
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 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 minimera risker, säkra system och rutiner 

 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 säkra en rättvisande redovisning 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Utvärdering av intern kontrollplan 2021 i  bolagen 

Av bolagens inrapportering framgår att det skett en förbättring jämfört med 

föregående år avseende upprättande av riskanalys/intern kontrollplan. Samtliga 

bolag har inkommit med en intern kontrollplan. Några bolag har enbart 

inkommit med intern kontrollplan och uppmanas att även skicka in sin 

riskanalys framöver.  

Det systematiska intern kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. De 

flesta bolagen arbetar numera aktivt och har införlivat intern kontroll som en 

löpande del i verksamheten, men samtliga bolag behöver säkerställa att Borås 

Stads regler för intern kontroll följs fullt ut. 

Det interna kontrollarbetet sker även med olika grad av politisk inblandning. I 

vissa fall är styrelsen involverad i såväl riskarbete som beslut och i vissa fall tar 

styrelsen beslut utan att ha varit aktiv i riskanalysarbetet. Överlag har styrelserna 

blivit mer involverade i riskarbetet och framtagandet av intern kontrollplan, 

vilket ses som en positiv utveckling. Att styrelsen genomför en egen riskanalys 

är en del i utvecklingen av intern kontroll. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll har förbättrats jämfört med tidigare år. Sammantaget bedömer 

Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, 

men att arbetet med det interna kontrollarbetet behöver fortsätta utvecklas för 

att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll. Varje bolag 

ska enligt reglerna årligen upprätta en riskanalys och en intern kontrollplan samt 

ha antagna konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll, vilket alla 

bolag inte har. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att bolagen arbetar aktivt 

så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens 

verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-12-07 

2. Bilaga - Sammanställning av bolagens inrapporterade internkontrollplan 2021 

3. Bilaga - Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1, 2, 4, 7-

12, 14-16    
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Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås 

AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB 

Toarpshus, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av arbetet med intern kontroll 2021

Bolag Plan/Riskanalys 2021 Kommentar
Borås Stadshus AB ja

Inkubatorn i Borås AB ja

AB Bostäder i Borås ja

AB Sandhultsbostäder ja

AB Toarpshus ja

Fristadbostäder AB ja

Viskaforshem AB ja

Borås Energi och Miljö AB ja

Arbetar med att utveckla den interna 
kontrollen och har infört Stratsys som 
systemstöd för kontrollarbetet. 

Borås Elnät AB ja
Borås Djurpark AB ja
Borås kommuns Parkerings AB ja

Industribyggnader i Borås AB ja
BoråsBorås TME AB ja
Akademiplatsen AB ja

andel ja:
100%
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Intern kontrollplan 2021 

Borås Stadshus ABs beslut 

Intern kontrollplan för 2021 godkänns.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna 
riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten. 

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund 
för intern kontrollplan. Planen för 2021 fokuserar på risker på koncernnivå.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-09-28 

2. Bilaga: Intern kontrollplan 2021 riskanalys 

3. Bilaga: Intern kontrollplan 2021               

      

 



Riskanalys 2021 för Borås Stadshus AB

Process Riskdefinition Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Risk Till plan Nyckelkontroll/‐aktivitet Dokumentation Frekvens

Anläggnings-
tillgångar

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

3 4 12 Ja Dokumenterad analys av värdet 
på dotterbolagen i förhållande till 
bokfört värde.

Bokslutsmaterial Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk att koncernbidrag från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för att 
finansiera underskottsbolagen

4 3 12 Ja Styrelsen ska under 2020 göra 
en analys av finansierings-
riskerna i koncernen och 
uppföljning ska göras under 
2021. 

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning ska 
innehålla finansiell analys.

Årsvis

Bolagsstyrning Verksamhets-
överlappningar mellan 
dotterbolagen

Risk för gränsdragnings-
problem mellan några av 
dotterbolagens verksamheter

2 2 4 Nej Följa upp gjorda 
organisationsförändringar, bla 
genom Plupp-samtal. Årlig 
genomgång av ägardirektiven.

Årsvis

Finansiering Eget kapital Risk att det egna kapitalet blir 
förbrukat i moderbolaget.

2 3 6 Nej Kontrollera att 
kapitaltäckningsgaranti finns 
upprättad av ägaren. Se punkten 
om finansieringsrisker inom 
koncernen.

Aktuell kapitaltäcknings-
garanti

Årsvis

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte erhåller 
komplett information för att 
uppfylla sitt ansvar enligt ABL.

3 4 12 Ja Styrelseutbildning samt 
utveckling av arbetsmötena. 
Samtliga ägarstyrnings-ärenden 
ska passera SHAB enligt 
ägardirektivet.

Minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Årsvis

Bolagsstyrning Kommunikation Risk att information mellan 
dotterbolag och moderbolag 
inte flödar i rätt kanal, att 
dotterbolagen kommunicerar 
med andra än moderbolaget

3 3 9 Ja Säkerställa att bolagen 
informerar om de frågor som 
ägaren efterfrågar vid ägardialog 
och i samband med budget och 
budgetuppföljningar.

Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

3 4 12 Ja Styrelsen ska göra en analys av 
koncernens långsiktiga 
skuldutveckling och dess 
konsekvenser

Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för nedskrivningsbehov 
av anläggningstillgångar i 
dotterbolagen

4 3 12 Ja Kontrollera att bolagen har en 
rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört med 
aktuella marknadsvärden

Bokslutsmaterial Årsvis



Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte uppfyller 
sin funktion

2 3 6 Nej Hanteras i styrelsens 
arbetsordning

Arbetsordningen Årsvis

Styr och ledning Styrelsens roll Risk för konflikt mellan 
ägarrollen och tillsynsrollen 
pga personunion mellan Borås 
Stadshus styrelse och 
Kommunstyrelsen

3 2 6 Nej Hanteras i styrelsens 
arbetsordning

Arbetsordningen Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för försämrad rating 
(Standard & Poors) som leder 
till högre räntekostnader

2 3 6 Nej Stabila utsikter i dagens rating Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk att nödvändiga 
investeringar i dotterbolagen 
inte kan genomföras

2 3 6 Nej Genomgång av framtagen 
långsiktig investeringsplan

Långsiktig investeringsplan Årsvis

Styr och ledning Förtroendeskada Risk för förtroendeskadlig 
bisyssla i moderbolaget

1 3 3 Nej Bolaget saknar anställda Årsvis

Bokslutsprocessen Personberoende Risk för fel i bokslut och 
årsredovisning på grund av att 
ekonomen inte finns på plats

1 2 2 Nej Rutinbeskrivning och checklista 
för bokslutet ska följas

Rutinbeskrivning och 
checklista är upprättade.

Årsvis

Bokslutsprocessen Redovisningsregler Risk att nya redovisningsregler 
ej fångas upp och hanteras i 
bokslutet

3 2 6 Nej Se till att ekonomen håller sig 
uppdaterad och tar till sig 
förändrade redovisningsregler 
samt upplysning från revisorerna

Löpande

Administrativ 
process

Sociala avgifter/källskatt Risk att sociala avgifter och 
källskatt betalas för sent

1 3 3 Nej Se till att det finns backup som 
kan göra betalning om ekonomen 
inte är på plats

Backup på 
Ekonomistyrning finns.

Årsvis

Administrativ 
process

Oegentligheter Risk för utbetalningar från 
moderbolaget till fel mottagare

1 4 4 Nej Alla betalningar ska göras två i 
förening

Utdrag från banken på 
uppsatta betalningsregler 
samt attest av utbetalnings-
underlagen.

Årsvis



Intern kontrollplan 2021 för Borås Stadshus AB

Process Riskdefinition Riskbeskrivning Nyckelkontroll/‐aktivitet Dokumentation Metod för verifiering Frekvens Ansvar för punkten Avstämning
Anläggnings-
tillgångar

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för 
nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

Dokumenterad analys av 
värdet på dotterbolagen i 
förhållande till bokfört värde. 

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncernbidrag 
från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för 
att finansiera 
underskottsbolagen

Styrelsen ska under 2020 
göra en analys av 
finansieringsriskerna i 
koncernen och uppföljning 
ska göras under 2021.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 
erhåller komplett 
information för att 
uppfylla sitt ansvar enligt 
ABL

Styrelseutbildning samt 
utveckling av arbetsmötena. 
Samtliga 
ägarstyrningsärenden ska 
passera SHAB enligt 
ägardirektivet.

Minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 
arbetsmöten hålls samt 
att ägarstyrningsärenden 
tas upp i SHAB. 

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021

Bolagsstyrning Kommunikation Risk att information 
mellan dotterbolag och 
moderbolag inte flödar i 
rätt kanal, att 
dotterbolagen 
kommunicerar med 
andra än moderbolaget

Säkerställa att bolagen 
informerar om de frågor 
som ägaren efterfrågar vid 
ägardialog och i samband 
med budget och 
budgetuppföljningar.

Minnesanteckningar från 
plupp-samtal samt 
bolagens inlämnade 
rapporter.

Kontrollera att samtliga 
frågeställningar från 
ägaren har behandlats 
och dokumenterats.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Styrelsen ska göra en 
analys av koncernens 
långsiktiga skuldutveckling 
och dess konsekvenser.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar i 
dotterbolagen

Kontrollera att bolagen har 
en rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört 
med aktuella 
marknadsvärden.

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2021
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Intern kontrollplan 2021 

Borås Stadshus ABs beslut 

Intern kontrollplan för 2021 godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna 

riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten. 

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund 

för intern kontrollplan. Planen för 2021 fokuserar på risker på koncernnivå.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-09-28 

2. Skrivelse, 2020-09-28 

3. Bilaga: Intern kontrollplan 2021 riskanalys 

4. Bilaga: Intern kontrollplan 2021   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2020-10-19

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar
V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar
35 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare

Pågår
Gör stickprov på minst fyra nya 
kontrakt per år

VD Löpande I handlingsplan

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i 
fastigheterna

30 1 Håll övergripande radonplan 
uppdaterad.

VD/Förvaltare
Pågår

Genomgång och avstämning av 
radonplan.

Styrelse Årligen

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 54 1 Kontrollera att underhållsplanen följs. VD/Förvaltare

Pågår

Genomgång och avstämning av 
underhållsplan. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 1 Budgetera med buffertutrymme i 
årsbudgeten.

VD/Projektledare

Pågår

Löpande genomgång av års- och 
projektbudget. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig Pågår

Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD 2021-12-31 I handlingsplan

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 48 1 Informera om brandrisker och 
uppmana hyresgäster att testa 
brandvarnare regelbundet

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD

Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 2021-12-31 I handlingsplan

M6 Klimatinitiativet Risk för att inte klara målen, 30 % och 
fossilfrihet till 2030.

21 1 Årliga rapporter i 
Hållbarhetsredovisningen.

VD
Pågår

Genomgång av 
Hållbarhetsredovisningen.

Styrelse Årligen

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Kategori Verksamhet/process Riskbeskrivning Kontrollmoment Frekvens Kontroll-
ägare Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering Testad

Ekonomi Upphandlingsprocess Risk för att underlaget 
ej är tillräckligt tydligt 
vilket kan medföra 
merkostnader framöver.

Kontrollera 
underlaget

Vid varje 
upphandling

MB Okulärbesiktning av 
underlag vid varje 
tillfälle och säkerställa 
att Mikael har 
kontrollerat underlaget.

Presidie Innan 
anbudsförfarandet

Ekonomi Intäktsprocess Risk för att alla objekt 
ej faktureras eller eller 
till fel belopp

Kontrollista för ej 
aviserade objekt tas 
fram

4 ggr/år AJ Annelie tar fram lista ur 
fastighetssystemet och 
Mikael kontrollerar att 
det är utfört

MB Efter varje 
kalenderkvartal

Ekonomi Intäktsprocess Risk för att 
hyresökningar ej blir 
som tänkt

Går ej att påverka 
på annat sätt än 
förhandling med 
HGF

1 gång/år Presidie MB Mars månad

Underhåll Underhållsprocess Risk för att det inte 
råder konkurrens vid 
upphandling - vilket 
resulterar i för höga 
priser

Kontrollera 
underlaget

MB Okulärbesiktning av 
underlag vid varje 
tillfälle och säkerställa 
att Mikael har 
kontrollerat underlaget

Presidie

Underhåll Underhållsprocess Risk för akuta 
underhållsåtgärder som 
ej finns med i 
underhållsplanen

550 hyresgäster 
larmar ständigt 
avvikande 
skeenden.

Dagligen Styrelsen Lyhörd kultur och 
okulära 
platsbesiktningar

Servicevärd 
och 
besiktnings
ansvarig

Ekonomi Finansiering Risk för ökade 
räntekostnader

Sköts av ägaren, 
Borås Stad

Årligen

HR HR-processen Risk för 
personberoende på 
vissa tjänster

Lag och 
ordning

Lagar och riktlinjer Risk för att fastigheter 
ej är försäkrade

Sök i 
bokföringssystem

1 gång/år MB Kontrollerar att faktura 
är betald

AJ

Ekonomi Inköpsprocess Risk för 
felinköp/felutbetalning

Rutin att kontrollera 
leveransadress vid 
inläggning av 
fakturor i  Fortnox.

Varje faktura AJ Tillse att det finns en 
rutin och att den följs 
genom stickprov.

MB

Ekonomi Upphandlingsprocess Risk för att löpande 
inköp överstiger 
gränsen för 
direktupphandling

Lista tas fram ur 
bokföringssystemet

1 gång/år AJ Kontroll av att AJ 
genomfört 
genomgången.

MB

Underhåll Underhållsprocess Risk för att prioritering 
av underhållsåtgärder 
blir fel.

Genomgång av 
underhållsplan

1 gång/år MB/Presi
die

AJ säkerställer i juni 
månad att genomgången 
är gjord.

AJ

HR HR-processen Risk för 
långtidssjukskrivningar

Gott arbetsklimat 
med 
förebyggandeåtgärd
er

Kontinuerligt MB AJ

Internkontrollplan
2021



Kategori Verksamhet/process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till plan Rutin idag Period Rutin 
följs, sign

Ekonomi Inköp/beställning Felaktig inköp, 
dyra inköp

Slentrian 
beställningar kan 
resultera i dyra 
inköpskostnader.

Onödigt höga 
kostnader

Låg Låg Nej Kontroll av priser 
bör göras hos fler 
leverantörer för 
att säkerställa att 
billigaste pris 
hittats

Helår

Ekonomi Utbetalning Fakturor missas 
eller betalas ut 
felaktigt

Fakturor kommer 
in till företaget på 
olika sätt, går att 
missa eller betala 
fler gånger.

Onödigt höga 
kostnader

Låg Låg Nej Alla fakturor 
granskas, 
attesteras och 
signeras två 
gånger

Helår

Ekonomi Inbetalningar Inbetalningar kan 
bokföras på fel 
avi/betalare

Betalningar utan 
ocr-nummer 
bokförs manuellt, 
mänskliga faktorn 
kan fela

Fel i 
bokföringssystemet 
och 
fastighetssystemet

Medel Låg Nej Kontrolleras i 
samband med att 
lista på obetalda 
avier/faktuor tas 
fram

10:e i varje 
månad

Ekonomi Bokföring Felaktigt 
bokförda 
transaktioner

Fakturor och avier 
kan bokföras på fel 
konton

Felaktig 
resultaträkning

Medel Låg, påverkar 
troligen inte 
resultatet.

Nej Kontrolleras i 
samband med 
halvår och 
helårsbokslut

31 augusti 
och 31 
december

Ekonomi Avskrivningar Felaktiga 
avskrivningar och 
kostnadsförning

Miss att 
kostnadsföra den 
del som ej förs upp 
på balansräkning

Felaktigt resultat i 
årsbokslut

Låg Låg Nej Kontroll av alla 
avskrivningar 
görs av minst två 
personer

31 augusti 
och 31 
december

Ekonomi Momsinbetalning och 
redovisning

Felaktiga 
inbetalningar och 
redovisningar

Räknefel på 
deklarationer och 
utbetalnngar

Felaktig 
redovisning och 
betalning till 
Skatteverket 

Låg Låg Nej Skattekontot 
stäms av varje 
månad efter 
utbetalning

Runt den 
14:e

Ekonomi Årsredovisning Felaktig 
bokföring

Låg Låg Nej Genomgång vid 
årsslut

31-dec

Uthyrning Kontraktskrivning Felaktiga 
uppgifter och 
avisering

Felaktiga 
personuppgifter 
och miss att avisera 
vid inflytt

Felaktiga avtal och 
missade 
inbetalningar då 
avier uteblivit

Låg, alla 
uppgifter tas 
fram 
automatiskt i 
REAL

Låg Nej Stickprov på 
kontrakt och 
avisering

Riskanalys
2021



Ekonomi Löner Felaktiga 
löneutbetalningar

Mänskliga faktorn 
kan fela, 
utbetalning 
baseras på 
personalens egna 
inlämnade 
månadsrapport

Felaktiga 
utbetalningar och 
tidsregistrering

Medel Låg Nej Rimlighet 
kontrolleras vid 
utbetalning av 
minst två 
personer

24:e varje 
månad

Säkerhet Nyckelhantering Nycklar som 
lånas ut kan 
missas att 
återlämnas

Huvudnycklar som 
försvinner utan att 
man vet var de är

Säkerhetsrisk med 
huvudnycklar i 
orätta händer

Medel Låg Nej Nycklar skrivs 
upp och bockas 
av vid 
återlämning

Varje 
utlåning

Underhåll Arbeten inne i 
lägenheter

Miss att 
arbetsordrar ej 
blir utförda

Mänskliga faktorn 
kan fela och 
arbetsordrar ej bli 
inskrivna i REAL

Fel blir ej avhjälpta, 
hyresgäster blir 
missbelåtna, dålig 
PR

Medel Låg Nej Rutin att inte 
lämna lappar på 
skrivbord utan 
skriva in allt i 
systemet innan 
dagens slut. 
Kontroll att 
arbetsordrar är 
slutförda inom 
rimlig tid.

Kontinuerligt

Ekonomi Beställningar Miss att beställa 
varor och tjänster

Mänskliga faktorn 
kan fela och 
beställningar av 
varor och tjänster 
blir ej gjorda

Varor kommer ej 
och tjänster blir 
inte utförda, 
missbelåtna 
hyresgäster, dålig 
PR

Medel Låg Nej Rutin att inte 
lämna lappar på 
skrivbord utan 
beställa allt 
innan dagens 
slut. 

Kontinuerligt

Utemiljö Skötsel av utemiljö Allt i avtal blir ej 
utfört

Utemiljön påverkas 
negativt

Utemiljön sköts ej, 
missnöje bland 
hyresgäster, dålig 
PR för bolaget

Hög Medel Nej Kontrolleras varje 
kvartal. 
Återkoppling 
från hyresgäster 
varje vecka.

Kontinuerligt



Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2020-10-12  



Omvärlden BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

OM1 Politiskt beslut Beslut som påverkar verksamheten men som vi ej äger 2 2 4 2 Följa våra nya ägardirektiv. 2020-10-01 2019-10-21

OM3 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 2 3 6 3 Kontinuerlig dialog med våra intressenter, vara 

tydliga i vår kommunikation och i våra resultat.

2020-10-01 2020-10-12

OM4 Offentlig Finansiering Ingen finansiering ifrån den offentliga sektorn. 2 2 4 4 Ägarfråga, Hitta en lösning på en trygg och 

långsiktig finansiering 

2020-10-01 2020-10-12

OM5 Öppen kontorsmiljö Dålig säkerhet, stöld, sekretess 2 2 4 2 Informera medarbetare och kunder. Lås dörrar och 

fönster till kontor. Rutin för nyckelutlämning.

2020-10-01 2020-10-12



Verksamheten BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

V1 Organisation Att vi inte når ägares förväntningar
2 3 6 3

Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt löpande Pluppsamtal med ägarna. 2020-10-01 2020-10-12

V3 Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet

3 3 9 4

Arbeta långsiktigt och kommunicera uppnådda resultat. Agera opporunistiskt vid behov. Ta plats 

lokalt, regionalt och nationellt. Kvantifiera kundnyttan.

2020-10-01 2020-10-12

V4 Finansiering Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir

2 3 6 3

Arbeta förebyggande och långsiktigt med både personal och finansiärer för att klara ev svängningar 

i finansiering, utebliven projektfinansering ökar risken att förlora kompetens, vilket då kan leda till 

att bolaget inte kan uppfylla sitt mål. 

2020-10-01 2020-10-12

V5 Finansiering Missade ansökningar-dåligt bevakade utlysningar

2 4 8 3

Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. 2020-10-01 2020-10-12

V6 Organisation Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt sjuk
2 3 6 3

Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara noggran med dokumentation. Aldrig 

spara vitiga dokument lokalt på datorn. 

2020-10-01 2020-10-12

V7 Kostnader Ökade lokalkostnader

2 3 6 2

Borås INK kan inte påverka hyreshöjningen och dess utveckling då vi hyr i andra hand av LFF 2020-10-01 2020-10-12

V8 Affärsutvecklingsprocessen Missnöjda kunder

2 3 6 3

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra kunder minskar risken för 

överraskningar.

2020-10-01 2020-10-12

V9 Affärsutvecklingsprocessen Viktigt med kompetensutveckling så personalen följer och hänger med i 

tidsomställningen. 1 2 2 3

Kompetensutveckling stäms årligen av i samband med medarbetarsamtal. 2020-10-01 2020-10-12

V10 Affärsutvecklingsprocessen Kvalite i erbjudande till kunder beroende på finansiering

2 3 6 3

Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till kund. Överträffa förväntningar! NKI 2020-10-01 2020-10-12

V11 Säljprocess För högt inflöde (för låg bemanning)

2 2 4 2

Veckovis avstämning av ev internt arbetsbelastning 2020-10-01 2020-10-12

V12 Sälj/kommunikationsprocessen För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att arbeta med)

2 2 4 3

Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. Arbeta med utvalda partners. Kommunicera 

goda exempel. Viktigt att delta i både öppna och stängda aktiviteter utanför verksamheten.

2020-10-01 2020-10-12

V13 Administration och rutiner För mycket administration riskerar att hämma kvalite till kunder
2 3 6 3

Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna admin.funktioner med övriga partners och TFC. 

Prioritera ALLTID kund.

2020-10-01 2020-10-12



Personal och löner BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 2 3 6 2 Provanställning 6 mån 2020-10-01 2020-10-12

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 1 2 2 1 2020-10-01 2020-10-12

P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 2 2 4 2 Åtgärsplan 2020-10-01 2020-10-12

P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 1 1 1 2 2020-10-01 2020-10-12

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 Hanteras av löneadministratör 2020-10-01 2020-10-12

P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 Samtal med VD 2020-10-01 2020-10-12

P7 Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler än 2pers 2 2 4 2 Samtal med VD 2020-10-01 2020-10-12

P8 Smittorisker för personal Corona, Influensa mm 3 3 9 3 Följa FHM rekomendationer 2020-10-01 2020-10-12

P9 Krishantering Bristfällig krishanteirng personal 1 3 3 2 Samtal med VD 2020-10-01 2020-10-12



Hyrd Fastighet (LFF) BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

F1 Kontorsmiljö/Arbetsplats Risk för ej funktionell kontorsmiljö 1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12

F2 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

F3 Brand Brand i bolagets kontor 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

F4 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

F5 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

Vi hyr vår lokal av Lokalförsörjningsförvaltningen 



Ekonomi BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Prio Skapad Uppdaterad Direkt åtgärd Ansvarig

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12 Annelie

E2 Finansiering Risk för utebliven projektfinansieringen som redovisas 

periodvis löpande under året.

2 4 8 3 2020-10-01 2020-10-12 Annelie/Stefan

E3 Övriga Intäkter Risk för uteblivna övriga hyresintäkter 2 3 6 3 2020-10-01 2020-10-12 Annelie

E4 Rekvisitioner Risk för utenblivna rekvisitioner 2 3 6 3 2020-10-01 2020-10-12 Annelie

E5 Övrig ekonomirapportering/Borås Stad Risk för utenblivna rapporter 1 3 3 3 2020-10-01 2020-10-12 Annelie

E6 Avstämning Månadsbokslut Risk för utebliven ekonomiavstämning 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 Annelie



Redovisning/Rapportering BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 4 4 3 2020-10-01 2020-10-12

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 2 3 6 3 2020-10-01 2020-10-12

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

R8 Periodisering/upplupna 

kostnader

Risk att kostnader tas i fel period 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

R15 Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 3 3 3 2020-10-01 2020-10-12

         



IT/Hjälpsystem BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12

IT2 Dataintrång Dataintrång 2 2 4 2 2020-10-01 2020-10-12

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 2 3 6 2 2020-10-01 2020-10-12

IT5 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12

IT6 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12

IT7 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12

IT8 Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 1 1 1 2 2020-10-01 2020-10-12

IT9 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12

IT10 Förlorade intäkter Avbrott i banksystem för intäkter eller överföringar till bank 2 4 8 2 2020-10-01 2020-10-12

IT11 Driftstörningar Nätverk 2 3 6 2 2020-10-01 2020-10-12

IT12 Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System 1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12



Lagar och andra krav BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 1 3 3 3 2020-10-01 2020-10-12

K2 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

K3 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

K4 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

K5 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12

K6 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12

K7 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd 1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12

K8 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

K9 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12

K10 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 

uppfylls.

1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

K11 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12



Miljö BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12

M2 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12

M3 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12



Internkontrollplan BORÅS INK 2020-10-12

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig

Status

Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

OM4 Offentlig Finansiering Ingen finansiering ifrån den offentliga sektorn. 4 4 Ägarfråga (BORÅS STAD) VD
Pågår

Löpande pluppsamtal med ägarna 

om status och framtidsutsikter.

Styrelse Löpande Uppdrag av 

Styrelsen

V3 Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet 9 4 Arbeta långsiktigt och kommunicera 

uppnådda resultat. Agera 

opporunistiskt vid behov. Ta plats 

lokalt, regionalt och nationellt. 

Kvantifiera kundnyttan.

VD

Pågår

Löpande genomgång av års- och 

projektbudget. Dokumenteras in i 

styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

P8 Smittorisker för personal Corona, Influensa mm 9 3 Budgetera med buffertutrymme i 

årsbudgeten.

VD

Pågår

Följa FHM rekomendationer, och 

stanna hemma vid tecken på 

symtom

Styrelse Löpande

E2 Finansiering Risk för utebliven projektfinansieringen som redovisas periodvis löpande under året. 8 3 Säkerställa befintliga rutiner unde 

året, genomgång med ansvarig 

projektansv.

Ekonomiansv

Pågår

I kontakt med kommunen 

aktualisera frågan

Styrelse Löpande

 

KONTROLLMOMENTHÖG >9-12 PLANERING



Datum Reviderad av

2020-09-15 Annelie

2020-10-12 Annelie

2020-10-12 Annelie Stefan

2020-10-22 Styrelsemöte

Revideras varje år!



Kommentar

Skapad och anpassad till Borås INK

Förebereda inför styrmöte

Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2020-10-22

Genomgång av riskanalys och beslut styrelsemöte 2020-10-22



Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt nedanstående skala: 

Konsekvens

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget) 

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget) 

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget) 

4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) Sannolikhet

Sannolikhet

 1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) 

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna kontrollplanen I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  



Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt nedanstående skala: 

Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna kontrollplanen I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  



Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna kontrollplanen I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  

















# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

7
Risk att AB Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta 

områden

Diversifierat (blandat) 

bostadsbedstånd
Kommunikation

Genomför årlig avstämning att resultatet i 

medieanalysen från Meltwater är 

analyserat samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

Kommunikations

chef
Kommunikatör 1 gång/månad September

8 Risk att negativa publiceringar i media skadar varumärket Bästa boendet Kommunikation

Genomför årlig avstämning att analys av 

positiva och negativa publiceringar om AB 

Bostäder, i redaktionella och sociala media, 

är genomförd samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

Kommunikations

chef
Kommunikatör 2 gånger/år September

77

Risk att AB Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det 

faktiska behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre 

underhåll) 

Bästa boendet Förvalta fastigheter
Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

78 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador Bästa boendet Förvalta fastigheter
Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

14

Risk att AB Bostäder på grund av sin diversifierade målgrupp har svårt 

att balansera underhållsbehovet mellan nuvarande och framtida 

hyresgäster 

Diversifierat (blandat) 

bostadsbedstånd
Förvalta fastigheter

Genomför årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida 

behov (utifrån NKI) med 

omvärldsbevakning. 

Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

45
Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på 

utveckling och effektivitet
Bästa arbetsgivaren

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

43 Risk att anställda inom AB Bostäder saknar en affärsmässig inställning 
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

VD
Ansvarig chef 1 gång/år November

68
Risk att kompetensbrist leder till felaktig eller otillräcklig kravställning 

vid upphandling

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Följ upp att samtliga medarbetare som kan 

involveras i upphandlingar medverkat på 

utbildning i LOU samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

69 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra 

nybyggnation

Genomföra 

ombyggnation

Följ upp att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit över 

planerad budget och/eller tidsram. Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 2 gånger/år November

Internkontrollplan 2021

Genomför årlig genomgång av avvikelser 

mellan genomfört underhåll och 

underhållsplan.

Genomför kvalitativ jämförelse mellan 

värderingsmannens bedömning och 

upprättad underhållsplan.

Genomför årlig uppföljning av resultat i NKI-

undersökning i alla ABB´s områden. 

Jämförelsen ska ske både inom och med 

övriga områden i beståndet. 

Genom förebyggande aktiviteter som 

Ekonomiskola,  uppdatera 

rollbeskrivningar samt utbildning i LOU ska 

risken minimeras. Kontroll att 

förebyggande aktiviteter har genomförts.



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

N/A
Risk att AB Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av 

kompetens inom projektledning

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra 

nybyggnation

Genomföra 

ombyggnation

Följ upp att en plan finns framtagen för de 

projektledare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning. Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

3
Risk att medarbetarna saknar tydliga kopplingar till hur deras insatser 

bidrar till att uppfylla verksamhetens mål

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

4
Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda 

styreffekter på verksamheten

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

5 Risk att AB Bostäder inte arbetar strukturerat med måluppföljning
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Genomför avstämning av hur många av 

föregående års mål som uppfyllts. VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

44
Risk att AB Bostäders brist av decentraliserat ansvarstagande resulterar 

i att anställda blir passiva

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Kontrollera att varje funktion inom AB 

Bostäder har en rollbeskrivning som 

tydliggör mandat och ansvar.
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

20
Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket 

skapar ineffektiva arbetssätt

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Styra, leda och följa 

upp

Följ upp att årlig internrevision av 

processer genomförts samt att åtgärdsplan 

är framtagen vid behov.
Ekonomichef Ekonomichef 1 gång/år November

N/A Risk att AB Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete Bästa arbetsplatsen Personal

Följ upp att årlig uppföljning i 

ledningsgruppen(enligt AFS SAM) 

genomförts samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Februari

34
Risk att AB Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser 

orsakade av en otrygg arbetsmiljö
Bästa arbetsplatsen Personal

Kontrollera via fem stickprov att åtgärder 

är vidtagna för rapporterade 

tillbud/olyckor. 
HR-chef Ansvarig chef Löpande November

41
Risk att AB Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva 

sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
Bästa arbetsplatsen Personal

Följ upp att en plan finns framtagen för de 

medarbetare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning. HR-chef Ansvarig chef 1 gång/år Mars

56
Risk att IT-organisationen saknar kompetens för att kunna hantera IT-

relaterade problem

Bäst i klassen i 

hållbarhet
IT

Förebygger risk genom avtal med extern 

part  som tillför resurser och kompetens 

inom aktuella områden. Kontrollera att 

syftet med extern part har uppnåtts.

Marknadschef IT-chef 1 gång/månad Augusti

65
Risk att AB Bostäder inte etablerar en effektiv process för inköp och 

lagerhållning, vilket exempelvis leder till dyra lager eller brist på varor

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera alla fakturor över 5000 kr 

avseende orsak till inköp.
VD

Ekonomicontroll

er

5 ggr/år

Vitvaror: april, 

augusti och 

december

Övriga lager: maj 

och september

November

64
Risk att AB Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor 

och tjänster som levereras för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Inköpsprocessen
Kontrollera genom tre stickprov att 

kvalitetskontroll har genomförts vid 

avtalsuppföljning. 
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år November

67

Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är 

direkt relaterade till ekonomi, inte beaktas vid inköp- och 

upphandlingar

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera genom fem stickprov att 

upphandlingar under året tagit hänsyn till 

miljö- och hållbarhetsaspekter. 
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år Augusti

106
Risk att otillåtna direktupphandlingar alternativt avsaknad av 

upphandling förekommer

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera  totala inköp per leverantör 

som överskrider gränsvärdet enligt LOU. VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år Augusti

Uppdatera checklistan för 

utvecklingssamtal med en punkt gällande 

diskussion om hur medarbetaren konkret 

kan bidra till AB Bostäders uppsatta mål.



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

110
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam 

värdegrund, vilket skapar risk för oönskade beteenden
Bästa arbetsplatsen Personal

Genomför årlig avstämning att resultatet 

kring värdegrundsfrågorna i den årliga 

medarbetarundersökningen analyserats 

samt att åtgärdsplan är framtagen vid 

behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Mars

55

Risk att AB Bostäder saknar kontinuerligt arbete för hur interna 

applikationer och system köps in, integreras och används i 

verksamheten

Bäst i klassen i 

hållbarhet
IT

Kontrollera genom tre stickprov att 

erforderligt beslutsunderlag funnits på 

plats vid inköp av applikationer.
Marknadschef IT-chef Varannan månad Augusti
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Internkontroll 

 

Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs 

inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de 

rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används 

genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och 

revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en 

framtagen avvikelserapport. 

 

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid 

utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 1 

anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

De identifierade riskerna som tillsammans har ett högre värde än 10 beskrivs i detta 

dokument.  

 

Dokumentet är behandlat och godkänt på styrelsemöte 22 oktober 2020. 
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# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

1 Bolagets/styrelsens 

godkännande av 

uppdrag 

Risk att bolaget lägger ner tid 

på evenemang som inte blir 

av. 

Verksamheten Mod att ta beslut 

Scenarioplanering & 

Beslutsunderlag till styrelsen 

Löpande VD Styrelsebeslut/proto-

koll 

Stickprov på protokoll till 

styrelsen 

Verksamhetsled

are 

November  

3 Många 

engagemang 

Risk för att det blir för många  

engagemang på en gång som 

inte organisationen kan 

hantera 

Verksamheten Möjlighet finns att 

projektanställa personal till 

specifika arbetsuppgifter. 

Beslut tas i 

budgeteringsprocess 

Tertial- 

rapporter 

VD Budgetering 

Anställningsavtal 

Offerter från 

upphandlad leverantör 

Arbetade timmar för 

personal 

Stickprov för att 

kontrollera underlag för 

tertialrapporter 

Stickprov på flexsaldon 

Verksamhetsled

are 

November  

4 Många 

engagemang 

Risk för att det blir för mycket 

arbetsuppgifter på en och 

samma gång inom 

organisationen 

Verksamheten Arbeta med 

kompetensöverföring på 

kritiska positioner 

Kontinuerlig avstämning 

kring resurser enskilt och i 

funktion 

 

Löpande Verksamhets-

ledare 

Medarbetarsamtal, 

kompetens-

kartläggningar, 

målstyrning och 

kontinuerliga 

uppföljningarna i 

verksamheten 

Kontroll på genomförda 

medarbetarsamtal 

Kontrollera att 

kontinuerliga möten 

hålls 

VD November  

7 Missad 

måluppfyllelse 

Risk för avsaknad av 

ändamålsenlig verksamhet 

och kostnadseffektivitet på 

grund av ökad administration 

Verksamheten Rimlig ambitionsnivå för 

administrationen  

Prioritering av viktigaste 

sakerna att göra 

Löpande VD/ Verksamhetsplan 2022 Påbörjad process i 

styrelsen om bolagets 

väsentligaste uppgifter 

verksamhetsled

are 

November 

2021 

 

11 Personberoende Risk för felaktigheter i 

bokslutet på grund av att 

ekonomiansvarig 

Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat för 

hur de kritiska momenten i 

bokslutet skall hanteras. 

Löpande VD Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad 

VD November  



 

 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

19 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via 

ramavtal 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Dålig PR / Press 

Inköps-

processen 

Samordnare ansvarar för 

information och 

uppdatering 

Fortlöpande utbildning 

Löpande Ekonomi- 

ansvarig 

Information från 

upphandlingsenhet 

Genomförda 

inköpssamordnarmöte

n 

Del av checklista för 

introduktion av 

nyanställd 

Kontrollera att 

information hållits på 

APT 

Stickprov på gjorda 

inköp 

Kontrollera 

genomgången checklista 

3 månader efter 

anställning 

 

Verksamhets-

ledare 

September 
/ 3 månader 
efter 
anställning 
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Punkterna i underlagen gås igenom en gång om året då sannolikhet och konsekvens riskbedöms.  

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 

1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Underlagen är upprättade efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Intäktsprocessen 

Bokslutsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Punkter som har en högre summa 10 och över, riskbedöms och redovisas i Internkontrollplanen. 

Punkter under summa 10, bedöms med lägre risk och redovisas inte i Internkontrollplanen. 
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Verksamheten 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

1 Bolagets/styrelsens 

godkännande av 

uppdrag 

Risk att bolaget lägger ner tid på 

evenemang som inte blir av. 

Verksamheten 7 7 14 Mod att ta beslut 

Scenarioplanering & Beslutsunderlag 

till styrelsen 

 

VD Styrelsebeslut / protokoll   Löpande 

2 Brist i leverans Risk att inte leverera rätt till de 

som arrangerar evenemangen 

eller andra aktörer som gör att 

de kanske inte vill komma 

tillbaka till Borås 

Verksamheten 2 7 8 Uppföljning görs av utfallet på 

utförda projekt, t.ex. så utförs 

marknadsundersökningar av 

kundnöjdheten i utförda projekt. 

Projektledare Marknadsundersökningar 

på utvalda projekt. 

Löpande 

3 Många engagemang Risk för att det blir för många 

engagemang på en gång som 

organisationen inte kan hantera 

Verksamheten 6 4 10 Möjlighet finns att projektanställa 

personal till specifika 

arbetsuppgifter. Beslut tas i 

budgeteringsprocess 

VD Budgetering 

Anställningsavtal 

Offerter från upphandlad 

leverantör. 

Arbetade timmar för 

personal 

Tertial-

rapporterna 

 

4 Många engagemang Risk för att det blir för mycket 

arbetsuppgifter på en och 

samma gång inom 

organisationen 

Verksamheten 5 5 10 Skapa processer och forum för 

prioriteringar mellan olika 

arbetsuppgifter. 

Arbeta med kompetensöverföring på 

kritiska positioner 

Verksamhetsledare Medarbetarsamtal, 

kompetenskartläggningar, 

målstyrning och 

kontinuerliga 

uppföljningar 

Löpande 

5 Tappad 

marknadskontakt 

Risk för att vi tappar kontakt 

med marknaden och levererar 

fel saker 

Verksamheten 3 5 8 Kontinuerliga 

marknadsundersökningar 

Fokus på besökaren och vad vi vill 

uppnå 

Tid för reflektion kring dagligt arbete 

Verksamhetsledare Tydliga mätningar och 

vilka mål vi vill uppnå 

Kontinuerlig uppföljning 

Löpande 

6 Många kontaktytor 

externt i organisationen 

på olika nivåer. 

Risk för dubbelarbete 

Utebliven helhetsbild 

Verksamheten 5 4 9 Tydlig mötesstruktur och 

informationsdelning internt. 

Verksamhetsledare Mötesstruktur som 

fungerar över tid 

Löpande 

7 Missad måluppfyllelse Risk för avsaknad av 

ändamålsenlig verksamhet och 

kostnadseffektivitet på grund av 

ökad administration 

Verksamheten 8 7 15 Rimlig ambitionsnivå för 

administrationen  

Prioritering av viktigaste sakerna att 

göra 

VD Påbörjad process i 

styrelsen om bolagets 

väsentligaste uppgifter 

November 

2021 
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Intäktsprocess  

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

9 Otydlig 

faktureringsprocess 

mot ägarna 

 Intäktsprocessen 4 4 8 Dokumentera överenskommelser VD   

10 Ofullständig intäkts-

redovisning 

Risk för att vidarefakturering av 

projekt inte sker korrekt 

Intäktsprocessen 4 4 8 Rutin finns upprättad för avstämningar 

hos projektledare 

Ekonomiansvarig Projektbudgeten  Löpande 
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Bokslutsprocess 

 

# Riskdefiniton Riskbeskrivning Process Sannolik-het Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

11 Personberoende Risk för att felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

inte är på plats.  

Boksluts-processen 5 8 13 Rutinbeskrivning och checklista finns 

upprättat för hur de kritiska 

momenten i bokslutet skall 

hanteras.  

VD Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Löpande 

12 Felaktig kontering Risk för felaktig kontering/ 

redovisning 

Boksluts-processen 4 4 8 Ekonomiansvarig kontrollerar 

konteringar gjorda av 

projektledaren.  

Ekonomiansvarig Leverantörsfakturor 

Manuella bokförings- 

verifikationer 

Månadsvis 

13 Redovisnings-

regler 

Risk för att man inte fångar upp nya 

redovisningsprinciper 

Boksluts-processen 4 3 7 Information skickas ut löpande av 

koncernen när nya regler kommer. 

Ekonomiansvarig får även 

externutbildning vid behov.  

VD Bevis på deltagande, t.ex. 

erhållet material från 

externa utbildningar eller 

kursavgift. 

Årsvis 

14 Tidsbrist i 

bokslutet 

Risk för felaktigheter i bokslutet pga. 

av tight tidsschema 

Boksluts-processen 5 4         9 Rutinbeskrivning och checklista finns 

upprättade för hur de kritiska 

momenten i bokslutet skall 

hanteras.  

Ekonomiansvarig Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat. 

Årsvis 

15 Periodisering av 

intäkter och 

kostnader 

Risk för felaktiga periodiseringar i 

bokslutet pga. Information från 

verksamheten inte når 

ekonomiavdelningen 

Boksluts-processen 4 4 8 Löpande dialog och uppföljning görs 

med projektansvarig för att 

informera och fånga upp 

periodiseringar.  

 Ekonomiansvarig 

 

Rutinbeskrivning på 

försäljning/inköp finns 

samt stående punkt på 

projekt- och 

marknadsmöte inför 

bokslut 

Tertialvis 

16 Eget kapital Risk för att det egna kapitalet blir 

förbrukat 

Boksluts-processen 2 2 4 Bolaget identifierar om det finns ett 

behov för kapitaltäcknings-garanti 

och efterfråga 

kapitaltäckningsgaranti. 

Ekonomiansvarig Kapitaltäcknings-garanti 

finns upprättad. 

Mandat 

period 
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Inköpsprocessen 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

17 Rörelsetillhörighet 

och godkännande 

Risk för att alla inköp inte är 

verksamhetsnära och godkända 

Inköpsprocessen 2 2 4 Aktuell attestinstruktion finns 

upprättad för hur inköp får hanteras.  

VD Besluts och 

behörighetslista samt 

attestinstruktion 

Löpande 

18 Efterlevnad av 

avtal 

Felaktiga attester Inköpsprocessen 3 6 9 Aktuell attestinstruktion finns 

upprättad för hur inköp får hanteras. 

  

VD Attestinstruktion Löpande 

19 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via ramavtal 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Dålig PR / Press 

Inköpsprocessen 4 6 10 Samordnare ansvarar för 

information och uppdatering 

Fortlöpande utbildning 

Ekonomiansvarig 

Verksamhetsansvarig 

Information från 

upphandlingsenhet 

Genomförda 

inköpssamordnarmöten 

Del av checklista för 

introduktion Nyanställd 

 Löpande 

20 Kontering av 

kostnader 

Risk för att kostnaden inte hamnar 

på projekt 

Inköpsprocessen 3 2 5 Projektledaren följer löpande upp 

kostnader på sitt projekt och alla 

inköp skall attesteras. Genomgång 

av samtliga betalda fakturor görs av 

ekonomi och VD 

Ekonomiansvarig Leverantörsfakturor/ 

projektbudget 

 Månadsvis 

21 Okunskap och 

brister 

Risk för felaktig betalning av faktura Inköpsprocessen 2 3 5 Alla betalningar skall attesteras av 2 

personer. Genomgång av samtliga 

betalda fakturor görs av ekonomi 

och VD 

Ekonomiansvarig  Leverantörsfakturor 

attestlista 

Månadsvis 

22 Placering inköp Risk för mutor och bestickning  Inköpsprocessen 2 7 9 Genomgång av lagar o regler så det 

inte finns okunskap om vad som 

gäller. Inkomna inbjudningar ska 

redovisas för ekonomiavdelning 

Ekonomiansvarig Attestinstruktion 

Samt löpande 

inrapportering 

Löpande 
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Anläggningstillgångar 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

23 Existens av 

anläggnings-

tillgångar 

Risk för att samtliga 

anläggningstillgångar inte existerar 

Anläggnings-

tillgångar 

1 1 2 Anläggningsregister finns  Ekonomiansvarig Visma 

Anläggningsregister 

 Tertial 

24 Ofullständighet i 

anläggnings-

tillgångarna 

Risk för att anläggningsregistret inte 

stämmer överens med huvudboken 

Anläggnings-

tillgångar 

1 1 2 Avstämning av anläggningsregistret 

görs varje tertial 

 Ekonomiansvarig  Visma 

Anläggningsregister 

Tertial  

 

 

Lagar och riktlinjer 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

25 Efterlevnad av lagar 

och riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 

riktlinjer 

3 5 8 Rutin finns implementerad 

avseende vart man skall vända sig 

när man har personalfrågor. 

Verksamhetsansvarig HÖK samt AB, Lagen  Löpande 

26 Efterlevnad av lagar 

och riktlinjer 

Risk för att bolagsnära lagar och 

riktlinjer inte efterlevs. 

Lagar och 

riktlinjer 

6            3 9 Revisorn reviderar bokslutet varje 

år. Avstämning av nya GDPR. 

Ekonomiansvarig Revisionsrapporter  

Adressuppgifter 

 Årligen 

27 Implementation av 

tillgänglighetsdirektivet 

Risk för att vår websida ej följer 

tillgänglighetsdirektivet 

Lagar och 

riktlinjer 

5 4 9  Verksamhetsledare   

 
 

HR-processen 
# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

28 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för att anställningsavtal inte 

efterlevs 

HR-processen 2 3 5 Rutin finns för efterlevande av avtal VD Anställnings- och 

lönerutiner finns 

upprättat samt 

utvecklingssamtal och 

lönesamtal 

Nytt lönesystem som 

stödjer vårt kollektivavtal 

 Löpande 



Riskanalys 2021 
 

8 

 

29 Risk för 

ofullständighet 

Risk för att den anställde inte får rätt 

ersättning 

HR-processen 2 3 5 Alla löneutbetalningar kontrolleras 

och godkänns innan utbetalning. 

Ekonomiansvarig  Alla händelser registreras 

i löne- och 

tidsrapporteringssystem 

Nytt lönesystem som 

stödjer vårt kollektivavtal. 

Månadsvis 
 

30 Risk för 

oegentligheter 

Risk för att personer utnyttjar 

exempelvis flexssystem, arbetsvillkor 

etc 

HR-processen 3 3 6 Alla anställda tidrapporterar 

Kontinuerlig uppföljning av mål på 

individbasis 

Enskilda samtal angående 

rättigheter och skyldigheter 

Utbildning i offentlighet och 

sekretess mm 

Verksamhetsledare Tidrapporter 

Medarbetarsamtal 

 

Månadsvis 

31 Slimmad 

organisation 

Slimmad organisation, sårbar på 

kritiska positioner 

HR-processen 4 5 9  Stickprov görs på att rutinerna som 

finns på de sårbara positionerna är 

uppdaterade och fungerar 

VD Se kritiska processer Löpande 

32 Kompetenstapp Risk att nyckelpersoner slutar och 

bolaget tappar kompetens 

Verksamheten 5 4 9 Arbeta med kompetensöverföring på 

kritiska kompetenser 

Kontinuerlig dialog med medarbetare 

för att skapa trivsel och engagemang 

Jobba med roller och ansvar i 

organisationen 

Verksamhetsledare Kompetenskartläggningar 

Medarbetarsamtal 

 

Dokumentation, 

kompetenskartläggningar 

etc 

November 

33 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller  

Korrekt info om lagar, rutiner & regler 

HR-Process           3           5 8 Genomgång av checklista för 

nyanställda med alla medarbetare 

av verksamhetsledare 

Verksamhetsledare Checklista 3 månader 
efter 
anställning 

34 Bisysslor Risk för att anställd inte anmäler 

bisyssla 

HR-Process 2 5 7 Genomgång av befintlig personal 

och vid nyanställning. 

Verksamhetsledare Ifylld blankett diarieförd 3 månader 

efter 

anställning 
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Bolagets organisation har gjort denna riskanalys 

 

Punkterna gås igenom en gång om året då sannolikhet och konsekvens riskbedöms. Skalan ligger mellan 1-10 där 1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor 

risk/väsentlighet. 

 

Områdena som granskats är:  

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Punkter som har en högre summa 10 och över, riskbedöms och redovisas i Internkontrollplanen. 

Punkter under summa 10, bedöms med lägre risk och redovisas inte i Internkontrollplanen. 
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Verksamheten 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

1 Informationsdisk Risk för sjukdom = obemannat Verksamheten 3 5 8 Rutiner finns för att 

informationsdisken bemannas.  

 VD  Rutinbeskrivning Månadsvis/

APT 

3 Informationsdisk Hot och överfall. Verksamheten 6 4 10 Larmknapp finns till 

bevakningsföretag. Rondering sker 

kontinuerligt. 

Receptionist Giltiga avtal med 

bevakningsföretag 

Löpande 

4 Intern 

kommunikation 

Alla anställda har inte samma IT 

lösning. Risk för informationstapp. 

Verksamheten 5 4 9 Alla har tillgång till Borås Stads 

intranät 

Samma IT lösning planeras 

genomföras 

VD - Pågående 

(vi inväntar 

Borås Stad) 

 

5 Kompetenstapp Risk att nyckelpersoner slutar och 

bolaget tappar kompetens 

Verksamheten 3 5 8 Arbeta med kompetensöverföring på 

kritiska kompetenser. 

Kontinuerlig dialog med medarbetare 

för att skapa trivsel och engagemang. 

Jobba med roller och ansvar i 

organisationen 

VD Kompetenskartläggningar 

Medarbetarsamtal 

 

November 
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Bokslutsprocess 

 

# Riskdefiniton Riskbeskrivning Process Sannolik-het Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

6 Personberoende Risk för felaktigheter i bokslutet på 

grund av att ekonomiansvarig är 

deltidskonsult.  

Bokslutsprocessen 5 8 13 Översyn behövs.   Styrelsen 
  

7 Felaktig kontering Risk för felaktig kontering/ 

redovisning 

Bokslutsprocessen 4 4 8 Attest- och konteringsrutiner finns. VD Leverantörsfakturor 

Manuella bokförings- 

verifikationer 

Månadsvis 

8 Redovisnings-

regler 

Risk för att man inte fångar upp nya 

redovisningsprinciper 

Bokslutsprocessen 4 3 7 Information skickas ut löpande av 

koncernen när nya regler kommer. 

VD Bevis på deltagande, t.ex. 

erhållet material från 

externa utbildningar eller 

kursavgift. 

Årsvis 

9 Tidsbrist i 

bokslutet 

Risk för felaktigheter i bokslutet pga.  

tight tidsschema 

Bokslutsprocessen 5 4         9 Rutinbeskrivning och checklista 

upprättas av ekonomikonsult. 

VD Rutinbeskrivning och 

checklista upprättas. 

Årsvis 

 
 

 
Inköpsprocessen 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

10 Efterlevnad av 

avtal 

Felaktiga attester Inköpsprocessen 3 6 9 Aktuell attestinstruktion finns 

upprättad för hur inköp får hanteras. 

  

VD Attestinstruktion Löpande 

11 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via ramavtal 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköpsprocessen 4 6 10 Samordnare utsedd som ansvarar 

för information och uppdatering. All 

personal får tillgång till intranätet. 

Tekniker Information från 

upphandlingsenhet 

 Löpande 

12 Placering inköp Risk för mutor och bestickning  Inköpsprocessen 2 7 9 Genomgång av lagar o regler så det 

inte finns okunskap om vad som 

gäller. Inkomna inbjudningar ska 

redovisas på veckomöten. 

VD Attestinstruktion 

Samt löpande 

inrapportering 

Löpande 
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Anläggningstillgångar 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

13 Existens av 

anläggnings-

tillgångar 

Risk för att samtliga 

anläggningstillgångar inte existerar 

Anläggnings-

tillgångar 

1 1 2 Anläggningsregister finns  Tekniker Fortknox 

Anläggningsregister 

 Tertial 

 

 

Lagar och riktlinjer 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

14 Efterlevnad av 

lagar och riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 

riktlinjer 

7 7 14 Översyn behövs. VD HÖK samt AB, Lagen  Löpande 

15 GDPR Risk för att GDPR inte efterlevs. Lagar och 

riktlinjer 

3            5 8 GDPR ombud gör översyn av 

adressregister. 

Centrumledare Protokoll  Årligen 

 
 

HR-processen 

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolik-

het 

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 

16 Risk för 

oegentligheter 

Risk för att personer utnyttjar 

exempelvis flexssystem, arbetsvillkor 

etc 

HR-processen 3 3 6 Alla anställda tidsrapporterar 

Kontinuerlig uppföljning av mål på 

individbasis 

Enskilda samtal angående 

rättigheter och skyldigheter 

Utbildning i offentlighet och 

sekretess mm 

VD Tidrapporter 

Medarbetarsamtal 

 

Månadsvis 

17 Slimmad 

organisation 

Slimmad organisation, sårbarhet i 

daglig drift. 

HR-processen 6 3 9 Uppdatering på veckomöten. Allt 

sparas i Sharepoint (gemensam 

databas) 

VD Protokoll veckomöten Löpande 

18 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller  

Korrekt info om lagar, rutiner & regler 

HR-Process           5           6      11 Genomgång av checklista för 

nyanställda med alla medarbetare 

VD Checklista 3 månader 
efter 
anställning 
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Internkontroll 

 

Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget 

följer de rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som 

följs upp och revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en framtagen avvikelserapport. 

 

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 

1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt styrelsen.  
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# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

3 Informationsdisk Hot och överfall. Verksamheten Larmknapp finns till 

bevakningsföretag. 

Rondering sker 

kontinuerligt. 

Löpande Receptionist Giltiga avtal med 

bevakningsföretag 

Testa larmet Tekniker årsvis  

6 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Är deltidskonsult.  

Boksluts-

processen 

Översyn behövs. Löpande Styrelsen - Belysa för ägarna - -  

11 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via 

ramavtal. 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköps-

processen 

Utsedd samordnare som 

ansvarar för information och 

uppdatering. All personal får 

tillgång till intranätet. 

Löpande Tekniker Avtal finns tillgängliga 

Information 

kontinuerligt på ex APT 

Genomförda inköps-

samordnarmöten 

Delta på 

internkontrollmöten 

som Borås Stad kallar till 

 

VD månadsvis  

14 Efterlevnad av 

lagar och 

riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 

riktlinjer 

Översyn behövs 

 

Löpande VD  Se punkt 6    

18 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller 

korrekt info om lagar, rutiner & 

regler 

HR Genomgång av checklista för 

nyanställda med alla 

medarbetare 

3 månader 

efter 

anställning 

VD Checklista Kontrollera avprickad 

checklista 

Administratör    
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Instruktion

* Fliken "Risker" är ett arbetsdokument för styrelsen. Där noteras alla risken och bedömningar görs avseende sannolikhet och konsekvens enligt nedan risknivåskala.

* Risken med riskbedömning > 4 (gröna) ska in i "IK-plan". Prio 1 är värden mellan 15-25 (röda) och övriga prio 2 (gula).

* För risker som läggs i IK ska det tas tas fram kontrollmoment, metod samt frekvens för varje risk.

5

4

3

2

1

(S) Färgsättning risk (prioritet)

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 (K)

Gröna risker kan ses som att man vet att den finns, men sannolikheten att den ska inträffa är låg och konsekvensen om den inträffar inte särskilt stor.

Gula risker ska man hålla under uppsikt utifall att konsekvens eller sannolikhet av olika anledningar ändras.

Röda risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.

Risknivåskala

Hög risk

15-25

Åtgärdas som prio 

1

Mycket hög risk

Hög risk

Förhöjd risk

Låg risk

Ingen synbar risk

Låg risk

1-4

Åtgärdas ej

Medelhög risk

5-14

Åtgärdas som 

prio 2



* Fliken "Risker" är ett arbetsdokument för styrelsen. Där noteras alla risken och bedömningar görs avseende sannolikhet och konsekvens enligt nedan risknivåskala.

* Risken med riskbedömning > 4 (gröna) ska in i "IK-plan". Prio 1 är värden mellan 15-25 (röda) och övriga prio 2 (gula).

* För risker som läggs i IK ska det tas tas fram kontrollmoment, metod samt frekvens för varje risk.

risker kan ses som att man vet att den finns, men sannolikheten att den ska inträffa är låg och konsekvensen om den inträffar inte särskilt stor.

risker ska man hålla under uppsikt utifall att konsekvens eller sannolikhet av olika anledningar ändras.

risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.



risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.



Område Verksamhet/process

Egen verksamhet Inköpsprocessen

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet IT-processen

Egen verksamhet IT-processen

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer

Egen verksamhet Oegentligheter

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Underhållsprocessen

Egen verksamhet Underhållsprocessen

Egen verksamhet Underhållsprocessen

Egen verksamhet Underhållsprocessen

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen

Ekonomi Bokslutsprocessen

Ekonomi Bokslutsprocessen

Ekonomi Bokslutsprocessen

Ekonomi Bokslutsprocessen

Ekonomi Finansiering

Ekonomi Finansiering

Ekonomi Konjunktur

Ekonomi Konjunktur

Ekonomi Risk att LOU inte följs

Ekonomi Risk att riktlinjer ej följs

Ekonomi Risk för att felaktiga hyresavier 

skickas ut

Personal Attraktiv arbetsgivare

Personal Bisyssla

Personal Personberoende

Personal Rätt arbetsbelastning

Styrning och ledning Politik

Styrning och ledning Samverkan

Säkerhet/arbetsmiljö Hot mot medarbetare

Säkerhet/arbetsmiljö Risk för trafikolycka



Riskbild

Att HSB/SAPS gör felbedömningar i samband med inköp - felinköp

Risk för att hyresgästen inte betalar

Risk för att samtliga hyror ej faktureras eller till felaktigt belopp

Risk för vakanser

Risk för överprövning av anbud.

Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator

Stöld av dator

Risk för att fastigheterna ej är försäkrade

Risk för att lagar ej efterlevs

Risk för att ägardirektiv ej efterlevs

Risk för oegentligheter inom verksamheten

Risk att det inte finns kompent byggledare som kan styra projektet.

Risk för att det hittas tilläggskostnader som inte kunde förutsägas i samband med upphandlingen

Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen. Projektet blir dyrare än tänkt

Risk att inte allt underhåll finns med i underhållsplanen

Risk för att prioritering av underhållsåtgärder blir fel.

Risk för att underhållskostnader inte kan finansieras

Risk för eftersatt underhåll

Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga anbud - projektet blir dyrare än tänkt

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid

Risk för att det inte finns tillräcklig underhållskompetens i samband med upphandling

Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för direktupphandling

Risk för bristande kompetens i samband med upprättande av budget och bokslut

Risk för felaktig kontering på grund av bristande kompetens.

Risk för moms och källskatt ej betalas i korrekt tid och rätt tid

Risk för nedskrivning av fastigheter

Efterlevnad av finanspolicyn

Likviditetsbrist

Bristande intresse utav hyreslägenheter

Risk för ökade räntekostnader

Risk att bolaget bryter mot LOU och mot Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Risken är att representationsreglerna för Borås Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 

representation/utbildning ej är godkänd. Representation medges endast inom eller i direkt anslutning till Borås Stads 

ordinarie verksamhet

Risk att det blir fel i samband med årlig hyrehöjning

Risk att förlora/svårt att rekrytera kompetenta medarbetrare samt risk att inte få några sökande till tjänster

Anmäla bisyssla från anställda

Risk för personberoende med endast en anställd VD

Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög arbetsbelastning

Hot mot politker

Risk för dålig samverkan med ägarrepresentanter, underleverantörer och  hyresgäster försvårar/förlänger arbetet

Risk för hot i samband med hyresgäster, leverantörer mm.

Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i tjänsten



Sannolikhet

(S)

1 låg - 5 hög

Konsekvens

(K)

1 låg - 5 hög

Riskvärde

(S*K)

Till IK?

1-8 = Låg

9-15 = medel

16-25 = hög

4 3 12

2 2 4

1 5 5

2 5 10

3 2 6

3 4 12

2 2 4

1 5 5

1 3 3

5 1 5

2 3 6

2 4 8

3 3 9

2 3 6

1 2 2

2 2 4

1 2 2

2 3 6

1 3 3

2 2 4

1 3 3

1 3 3

1 3 3

2 2 4

1 2 2

1 4 4

1 3 3

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 3 3

2 4 8

2 4 8

1 3 3

4 4 16

3 4 12

1 4 4

1 4 4

2 4 8

2 4 8



Område Verksamhet/process

Säkerhet/arbetsmiljö Hot mot medarbetare

Säkerhet/arbetsmiljö Risk för trafikolycka

Personal Attraktiv arbetsgivare

Personal Rätt arbetsbelastning

Personal Personberoende

Ekonomi Risk för att felaktiga hyresavier skickas ut

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Oegentligheter

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Underhållsprocessen

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Projektprocessen

Egen verksamhet Intäktsprocessen

Egen verksamhet Inköpsprocessen

Egen verksamhet IT-processen



Riskbild Riskbe-

dömning

Risk för hot i samband med hyresgäster, leverantörer mm. 8

Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i tjänsten 8

Risk att förlora/svårt att rekrytera kompetenta 

medarbetrare samt risk att inte få några sökande till 

tjänster

8

Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög 

arbetsbelastning

12

Risk för personberoende med endast en anställd VD 16

Risk att det blir fel i samband med årlig hyrehöjning 8

Risk för att samtliga hyror ej faktureras eller till felaktigt 

belopp

5

Risk för att fastigheterna ej är försäkrade 5

Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 5

Risk för överprövning av anbud. 6

Risk för oegentligheter inom verksamheten 6

Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen. Projektet blir dyrare 

än tänkt

6

Risk för eftersatt underhåll 6

Risk att det inte finns kompent byggledare som kan styra 

projektet.

8

Risk för att det hittas tilläggskostnader som inte kunde 

förutsägas i samband med upphandlingen

9

Risk för vakanser 10

Att HSB/SAPS gör felbedömningar i samband med inköp - 

felinköp

12

Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 12



Kontrollmoment Kontrollmetod

Finns underlag på CKS Vid ev behov finns underlag

Förebyggande åtgärd Säker bil

Analys Riktig Arbetsbeskrivning

Analys/Uppföljning Riktig Arbetsbeskrivning

Analys/problemlösning Uppföljning

Rutiner hos HSB

Kontroll och information  Regelbunden avstämmning 

Avstämmning Försäkringsbolaget

Att veksamhet leds rätt Genomgång

Bra upphandling Upphandlingsenhet

Utbildning av Personal i riklinjer/regler Stickprov

Att ansvarig följer projektet Avtal/förfrågan

Att verksamheten leds rätt Planer

Tydlig Förfrågan Hjälp/Rutiner /Arbetssätt

Lägesbild/Tydlig uppföljning Tydlig Dokumentation

Arbetsätt Att det finns rutiner

Risk för dålig samverkan Att det finns rutiner

Kontinuerligt underhåll Nytt program/Extern källa



Kontrollfrekvens

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen

Årligen



2019-11-07

INTERNKONTROLLPLAN 

FÖR 2021

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollä

gare

Dokumentation Metod för verifiering Testper

son

Tidpunkt för 

testning

Dokumenter

ad testning

Testad 

datum/

sign.
Risk för vakanser Risk för vakanser Intäktsprocessen Kontroll per kvartal av  vilka 

vakanser som finns så att 

åtgärder kan sättas in.

kvartal HSB Sammanställning över vakanser Säkerställa att uppföljning av 

vakanser genomförs.

VD Kvartal

Risk för eftersatt underhåll Risk för eftersatt underhåll Underhållsprocessen Årligen VD Årligen
Sandhultsbostäder risk för att 

det finns ett stort framtida 

underhållsbehov

Risk för eftersatt underhåll

Underhållsprocessen

Risk för ätor ej medräknat i 

kalkylen. Projektet blir dyrare än 

tänkt

Risk för ätor ej är medräknat i 

kalkyl

Projektprocessen Vd går igenon och godkänner 

tillkommande Ätor

Löpande VD Godkänd lista av Ätor Kontroll av att ätorna har blivit 

godkända av VD

Styrelse Löpande

Risk för att det hittas 

tilläggskostnader som inte 

kunde förutsägas i samband 

med upphandlingen

Risk för att alla kostnader ej 

finns med i 

upphandlingsunderlaget

Projektprocessen

VD går igenom 

förfrågningsunderlagen och 

godkänner dessa innan anbud 

skcikas ut. VD skriver en 

beställning som skrivs under av 

VD.

Löpande VD Underskriven beställning av 

anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och 

gör beställning av upphandlingen.

Styrelse Löpande

Risk för att löpande inköp 

överstiger gränsen för 

direktupphandling

Risk för att 

direkupphandlingsreglerna 

överskrids.

Upphandlingsprocessen VD går igenom 

leverantörsregistret tre gånger 

per år för att kontrollera att 

ingen leverantör överstiger 

gränsen för direktupphandling 

eller riskerar att överstiga 

direktupphandlingsreglerna

3 ggr per år VD Underskriven 

leverantörsreskontra att 

genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom 

och godkänt leverantörsregister för 

att säkerställa att 

direktupphandlingsreglerna ej 

överträdes.

Styrelse 1 ggr per år.

Underhållsplaner över 

underhållsbehovet där 

prioreteringar genomförs

HSB/SAPS Säkerställa att underhållsplaner tas 

fram och prioriteras årligen

Sammanställning över 

underhållsplaner



OMVÄRLDEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens



VERKSAMHETEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Oegentligheter Risk för oegentligheter inom 

verksamheten

3 10 30



INKÖPSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens

Att HSB gör felbedömningar i samband 

med inköp - felinköp

4 8 32



UPPHANDLINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 3 3 9

Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för 

direktupphandling 6 8 48

Risk för att det inte finns tillräcklig 

underhållskompetens i samband med upphandling 2 6 12

Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga 

anbud - projektet blir dyrare än tänkt

4 9 36

Risk för flera entreprenörer vid upphandling av 

teknisk adminstration samt yttre underhåll.

5 5 25



INTÄKTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att samtliga hyror ej faktureras 

eller till felaktigt belopp

4 8 32

Risk för vakanser 5 10 50

Risk för att hyresgästen inte betalar 3 3 9

     7 7 49

Risk för överprövning av anbud. 2 5 10



UNDERHÅLLSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att underhållskostnader inte kan 

finansieras

8 8 64

Risk att inte allt underhåll finns med i 

underhållsplanen

5 5 25

Risk för att prioritering av 

underhållsåtgärder blir fel.

5 5 25

Risk för eftersatt underhåll 7 8 56

Sandhultsbostäder risk för att det finns 

ett stort framtida underhållsbehov

8 8 64



PROJEKTPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ätor ej medräknat i kalkylen. 

Projektet blir dyrare än tänkt

7 7 49

Risk för att det hittas tilläggskostnader 

som inte kunde förutsägas i samband 

med upphandlingen

7 7 49

Risk att det inte finns kompent 

byggledare som kan styra projektet.

5 8 40



FINANSIERINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ökade räntekostnader 3 7 21

Efterlevnad av finanspolicyn 3 3 9

Likviditetsbrist 5 5 25

Risk för ökade räntekostnader Se ovan  



HR PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för långtidssjukskrivningar 4 10 40

Risk för personberoende på VD-

tjänsten

4 10 40



Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för felaktig kontering på grund av 

bristande kompetens.

4 4 16

Risk för bristande kompetens i 

samband med upprättande av budget 

och bokslut

4 6 24

Risk för moms och källskatt ej betalas 

i korrekt tid och rätt tid

2 5 10

Risk för nedskrivning av fastigheter 3 7 21



IT-PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Stöld av dator 2 9 18

Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 4 9 36



LAGAR OCH RIKTLINJER

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att fastigheterna ej är 

försäkrade

3 8 24

Risk för att lagar ej efterlevs 7 7 49

Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 5 20



Borås Kommuns Parkerings AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2020-11-18  

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21

OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar vår plan 3 2 6 2 2019-01-11 2019-10-21

OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 3 2 6 3 2019-01-11 2019-10-21

OM5 Politiskt beslut Beslut som påverkar men vi ej äger 2 4 8 3 2019-01-11 2019-10-21

OM6 Konjunktur Konjunkturen 3 1 3 3 2019-01-11 2019-10-21

OM7 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

OM8 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

OM9 Ekonomi Ökade räntor, andra faktorer som påverkar 3 2 6 2 2019-01-11 2019-10-21

OM10 Styrande dokument parkering Risk att styrdokument  ej är tidsenliga  1 2 2 2 2019-01-11 2020-10-26

OM11 Medicinsk påverkan tex virus ett virus som lamslår hela världen 1 4 4 3 2020-10-15 2020-10-26



Verksamheten Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

V1 Intäkter Färre bilar, ej rätt produkt för kund ger minskade intäkter 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

V2 Brist i beslut och 

utveckling

Styrelsefrånvaro 1 4 4 3 2019-01-11 2019-10-21

V3 Kostnader Risk för försämrat resultat genom högre kostnader 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

V4 Stödssystem Störningar  avbrott i nätverk, eller  uppföljningssystem eller 

kamerasystem, övervakningssystem

2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21

V5 Inköpsprocesser Risk att upphandlingar ej sker på rätt sätt enligt Lou. 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

V6 Färre som parkerar Risk att kunder ej parkerar när vi ändrar avgiftstruktur 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

V7 Avbrott övervakningskamerorLängre avbrott så säkerhet/trygghet påverkas negativt 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21

V8 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark samt minskade ytor för p på gata 3 3 9 1 2019-10-15 2019-10-21



Personal och löner Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 1 3 3 1 2019-01-11 2019-10-21

P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

P7 Personberoende Risk för personberoende i arbetet inom  tjänster, upphandlingar 

och inköp

2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

P8 Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler än 2pers 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

P9 Smittorisker för personal Influensa mm 2 1 2 3 2019-01-11 2019-10-21

P10 Risk för hot som 

parkeringsvakt 

Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 3 4 12 1 2019-01-11 2019-10-21

P11 Krishantering Bristfällig krishanteirng personal 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

P12 Bisyssla Om anställlda har syssla utanför anställning 1 1 1 3 2020-09-03 2020-10-26



Fastigheter och fastighetsservice Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21

F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 4 4 3 2019-01-11 2020-10-26

F8 Politiska beslut kring trafik Fel läge på parkeringshus ej attraktiva 1 4 4 2 2019-01-11 2019-10-21

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 2 4 8 2 2019-01-11 2020-10-26

F10 Brand Brand i bolagets kontor 1 4 4 2 2019-01-11 2019-10-21

F 11 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

F12 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

F13 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21



Ekonomi Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

E2 Lån- Finansiering Risk när vi ej får behålla vårt kapital 3 3 9 1 2020-09-07 2020-10-26

E3 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

E4 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

E5 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

E6 Överföring Intäkter Risk för uteblivna intäkter 2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21

E8 Avsaknad finasieringsstrategi Risk att ej kunna investera och leverera 3 3 9 1 2020-09-07 2020-10-26



Redovisning/Rapportering Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

R5 Priser Risk för felaktig värdering av prissättning 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktiv värdering pga svår bedömning 2 3 6 3 2019-01-11 2019-10-21

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R15 Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 4 4 3 2019-01-11 2019-10-21

         



IT/Hjälpsystem Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 2 2 4 3 2019-01-11

IT2 Dataintrång Dataintrång 2 2 4 2 2019-01-11

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 1 2 2 2 2019-01-11

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 2 3 6 2 2019-01-11

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 3 3 9 2 2019-01-11 2020-10-26

IT2 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21

IT3 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21

IT4 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

IT5 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

IT6 Kravspecifikation IT-

investeringar

Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

IT7 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

IT8 Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

IT9 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

IT10 Förlorade intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 2 4 8 2 2019-01-11 2019-10-21

IT11 Driftstörningar Nätverk 2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21

IT12 Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21



Lagar och andra krav Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21

K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21

K3 Uppdaterade nya lagar och 

förordningar

Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

K12 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 

uppfylls.

1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 1 3 3 1 2019-01-11 2019-10-21

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

K16 Okända lagar av oss ej kända nya lagar och förordningar 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21



Miljö Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

M2 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

M3 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

M4 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

M5 Miljöolycka Större miljöolycka 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21



Urval Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

P10 Risk för hot som parkeringsvakt Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 9 1

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 2  

OM10 Styrande dokument parkering Risk att styrdokument  ej är tidsenliga  9 1

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 8 2

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 3 1  

V8 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark samt minskade ytor för p på gata 9 1  

E2 Lån- Finansiering Risk när vi ej får behålla vårt kapital 9 1

E8 Avsaknad finasieringsstrategi Risk att ej kunna investera och leverera 9 1

 



Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

P10 Risk för hot som 

parkeringsvakt 

Parkeringsvakten kan utsättas för 

hotfulla situationer

9 1 Rutin vid hot och kris inom alla 

arbetsgrupper

VD
Pågår

Genomgång vid skyddsronder 

2ggr/år

Styrelse Löpande Uppdrag av 

Styrelsen

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 2 Följa branskyddsbestämmelser både 

för befinlitga och nya anläggningar. 

Information till all personal

VD

Allvarligt

Kontroll av underhållsplan för 

anläggningar och byggnationer

Styrelse Brandskyddsöversyn 

utförd 2020. 

Genomförs 2020 samt 

2021

Uppdrag av 

Styrelsen

OM10 Styrande dokument 

parkering

Risk att styrdokument  ej är tidsenliga  9 1 Befintliga rutiner  samt styrande 

dokument som går ut 

VD
Pågår

I kontakt med kommunen aktualisera 

frågan

Styrelse Löpande Uppdrag av 

Styrelsen

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller 

överföringar till bank

8 2 Säkerställa upprätthållandet i it 

/system genom krav i upphandlingar 

och avtal.

Avd chefer

Pågår

Rapport till VD. VD Löpande Uppdrag av 

Styrelsen

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ 

anläggningar 

3 1 Genomgång av fastigheter och ansvar 

vid budgetarbetet samt ny kompents i 

bolaget 2021

Avd Chef 

Teknik Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs, översyn 

av försäkringar, kompentenshöjning

VD Inför Budget Uppdrag av 

Styrelsen

V8 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark samt 

minskade ytor för p på gata

9 1 Aktivt delta i 

samhällsbyggnadsprocessen för att 

skapa förståelse för framtida behov 

och att det inte finns strategi för 

ersättningar av p platser idag

VD

Allvarligt

Rapport till Styrelse VD Löpande Uppdrag av 

Styrelsen

E2 Lån-Finansiering Risk att ej kunna investera när vi ej får 

behålla vårt eget kapial

9 1 Aktivt informera ägaren om 

konsekvenser för investeringar och 

koncernens ekonomiska resultat,samt 

påverkan att inte kunna  driva 

utveckling inom AB.

VD

Allvarligt

Rapport till Styrelse Styrelse 2021 Uppdrag av 

Styrelsen

 

E8 Avsaknad 

finanseringsstrategi

Risk att ej kunna investera  och leverera 

enligt ägardirektiv

9 1 Avsaknad av gemensam strategi och 

gemensamma styrdokument som 

stödjer ägardirektivet. Idag 

motsägelsefullt inom koncernen.

VD

Allvarligt

Rapport till Styrelse Styrelse 1905-07-13 Uppdrag av 

Styrelsen

 

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av

2019-01-11 Birgitta

2019-01-14 Micael S & Birgitta

2019-01-30 Birgitta

2019-10-15 Birgitta & Carina C

2019-10-21 Styrelsemöte

2019-10-28 Birgitta & Carina C

2020-01-27 Birgitta & Carina C

2020-01-28 Sara, Daniel 

2020-02-14 Birgitta & Stefan

2020-02-17 Styrelsemöte

2020-09-03 Birgitta

2020-09-07 Precidiemöte

2020-10-15 Precidiemöte

2020-10-26 Styrelsemöte

2020-11-18 Birgitta & Carina C



Kommentar

Skapad och anpassad till P bolaget

Förebereda inför möte

Ändrat utefter styrelsemöte samt förslag på urval för internkontrollplan

Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2019-10-21

Tillägg en punkt V8 på styrelsemöte

Ändrat enligt beslut styrelse

Ändrat inför precidiemöte 

Ändrat på Precidiemöte

Ändrat brandskydd

Lagt till kring yttre påverkan pandemi, virus

Lag till bisyssla

inga ändringar

Nya risker och nya urval samt prioriteringar för 2021

Sammanställning internkontroll plan efter styrelsemöte oktober



Arkiv - Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2020-11-18

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Getängsvägen 23 - förhyrning av lokaler för 

Servicekontoret 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsförvaltningens avtalsförslag 

avseende hyra av lokal på Getängsvägen 23 för hantering och förvaring av 

skyddsmaterial       

   Datum 

  2020-12-03   Ulf Olsson 

Kommunalråd 

 Datum 

 2020-12-03   Annette Persson Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00899 2.6.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 

Datum 

2020-12-03 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00899 2.6.4.0 

Getängsvägen 23 - förhyrning av lokaler för 

Servicekontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsförvaltningens avtalsförslag 

avseende hyra av lokal på Getängsvägen 23 för hantering och förvaring av 

skyddsmaterial      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Under coronapandemin har Servicekontoret hanterat logistiken och distribution 

av skyddsutrustning för stadens verksamheter. Utrustningen förvaras nu i 

kallförråd och dessa behöver avvecklas. Kallförråd kan inte skydda utrustningen 

och emballaget. Krisledningsstaben har gett Servicekontoret i uppdrag att ta 

fram en lämplig lokal för förvaring och hantering av den inköpta 

skyddsutrustningen. Verksamheten beräknas pågå under större delen av 2021. I 

samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen har lämplig lokal tagits fram. 

Lokalen ligger i direkt närhet till Servicekontoret vilket är en fördel ur personal- 

och distributionssynpunkt.  

Framtaget avtalsförslag är ettårigt, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år. 

Årlig hyreskostnad är 1,35 mnkr och denna kostnad hanteras centralt av 

Kommunstyrelsen enligt beslut i fullmäktige 2020-09-24 att kostnader för 

hantering av skyddsutrustning tas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut Lokalförsörjningsnämnden 2020-12-02

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsen ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-02 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00284 2.6.1.2 
 

  

 

Delegationsbeslut förhyrning Getängsvägen 23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att teckna avtal avseende lokalen på 

Getängsvägen 23 i enlighet med gällande Delegationsbestämmelser 2020 ärende 

4.4b, under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget.       

        

Ärendet i sin helhet 

Servicekontoret har vuxit ur sitt lager på Pantängen där man förvarar och 

distribuerar skydd mot Covid-19. 

Förhyrningen görs för att öka kapaciteten för krislagret som Borås Stad har. 

Inflyttning beräknas kunna göras under december 2020. 

Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden    
Fastighet Getängen 24     

Adress Getängsvägen 23   
Hyresvärd FURULUNDS MODETYGER AKTIEBOLAG   

Yta ca 2600 kvm   
Hyra 1 352 000 kr/år 520 kr/kvm   

Index  
  

Avtalstid 1 år 3 mån uppsägning 3 mån förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2020-12-14   

Moms Exkl.     
    
Hyra enligt nytt avtal Servicekontoret     

Yta ca 2600 kvm  
Schablonhyra Självkostnad     

Årshyra 1 352 000 kr/år  
 

Totala Intäkter Årshyra 1 352 000 kr/år     

    
Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 
    
 

                                

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Anders Waldau 

Förvaltningschef   

   Thobias Mattsson 

    Avd. chef Hyres- och  

   förvaltningsavdelningen 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Förlängning Näringslivsstrategin 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Näringslivsstrategin

Datum 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00908 3.4.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Jonas Widerström 

Datum 

20201207 

Avdelningschef 

    N 1



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

20XX-XX-XX 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00908 3.4.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning Näringslivsstrategin 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021:  

- Näringslivsstrategin  
           

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras 

under våren blivit uppskjutet. Detta gäller också det styrdokument som skulle 

revideras under 2020.   

Det styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 

årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att den behöver förlängas ett år 

till för att beredas ordentligt. 

           

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

[Namn]  

Kommunalråd 

   [Namn]  

   Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Villastaden, 

Svanen 6 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen är positiv till planbesked för Svanen 6 som stämmer med 

kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner.    

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplan 

och tillåta den ökade exploateringen på Svanen 6. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande, 

exempelvis nödvändiga utredningar. Plankostnadsavtal ska upprättas.  

Datum 

2020-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00548 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2020-11-03 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00548 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Villastaden, 

Svanen 6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen är positiv till planbesked för Svanen 6 som stämmer med 

kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner.    

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplan 

och tillåta den ökade exploateringen på Svanen 6. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande, 

exempelvis nödvändiga utredningar. Plankostnadsavtal ska upprättas.  

        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen var positiv till planbesked med liknande omfattning på 

Svanen 6, 2018-10-29 §475  

Förslaget innebär förtätning av stadens centrala delar och stämmer väl överens 

med Översiktsplanen.  

Sökande vill bygga ett nytt bostadshus på Svanen 6 på 8 våningar. Parkering 

löses inom fastigheten med parkeringsgarage i botten. I den inkomna ansökan 

presenteras ett förslag med 8 våningar varav två är indragna. På fastigheten står 

det idag ett flerbostadshus som är byggt 1929. Höjden på den nya bebyggelsen 

bör inte överstiga grannfastigheten Tuppen 7. Den arkitektoniska kvaliteten 

viktig.  

Om planarbete inleds är stadsbild, volym, solexponering, utrymningsvägar och 

buller från Kungsleden och ”livet mellan husen” viktiga aspekter att studera. 

Hänsyn bör även tas till befintligt träd som finns på grannfastigheten då 

rotsystemet riskerar att skadas. Den sammanfattande bedömningen är att det är 

positivt att inleda ett planarbete som möjliggör att bygga bostäder inom 

fastigheten. Restriktioner på grund av det skyddsvärda trädet kan göra att 

antalet parkeringsplatser som går att anordna inom fastighet eventuellt inte når 

upp till det antal som parkeringsreglerna stipulerar. Om så är fallet så ska 

parkeringsköp tillämpas och då behöver det således skrivas ett avtal om detta.  
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsnämnden om planansökan för Svanen 6,  

2020-06-22   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 

 



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DW

IDÉSKISS SVANEN 6, BORÅS



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DWSituationsplan 1:300 (A3)

SVANEN 6

Huvudentré

Svanen 15

Tupen 7

Sparven 5

Svalen 17

Svanen 5

Svanen 6Parkering, delvis 
på mark, delvis 
under gården 

Gårdsbjälklag i höjd med 
plan 1- Entréplanen

Bef Almträd behålls och 
skyddas enl Träskydds-
planen (rapport Jackson 
Trädvård)

Svanen 17

Ö V R E  K VA R N G ATA N

S
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U
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A
T

A
N



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DWAnalys av formspråk och skala i närområdet

SVANEN 6

Sparven 5. Tegelarkitektur i nationalromantik och bruten mansard tak. 
Huset består av 3½ våningar. Förslaget för Svanen 6 är en nutids 
tolkning av en historisk ideal samt dess materialval och färgsättning

Svanen 15 och 17. Svanen 15 med de ljusa tegelfasader är 6 vån-
ingar med garage under mark. Svanen 17 är 7½ våningar inklusive 
garagesockel mot Arlagatan. 

Svalen 17 består av mörk tegelarkitektur och stramare detaljering. 
Huset består av 5½ våningar.

Tuppen 7 består av mörk tegelarkitektur och närmast Svalen 17 i sin 
utformning. Huset består av 5½ våningar och en garagesockel mot 
Övre kvarngatan.

Svanen  5 är grannfastigheten och utförd i ljustegel. Huset består av 
3 våningar mot Sturegatan och är tidsenligt med Svanen 15.

Svanen 6 sedd från Övre kvarngatan. Almträdet står i mitten av 
bilden.



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DW

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 7

S:A

PLAN 1
1:200

YTSAMMANSTÄLLNING

TYPPLAN
1:200

-

325

335

335

335

335

175

1840 BOA

141 (Exkl. garage)

420

420

420

420

420

295

2536 BTA

BOA / BTA = 72,5 %

Förråd/ Teknik:
PLAN 1 + PLAN 7 = 156 kvm

28 st lägenheter
P-platser i garage: 15 st

BOA BTA

Idéskiss - planer & ytor

SVANEN 6

24,3 m²
PASSAGE

96,0 m²
FÖRRÅD 64,1 m²

LGH 2
64,1 m²
LGH 1

78,4 m²
LGH 3

73,6 m²
LGH 4

54,9 m²
LGH 5

35,4 m²
PASSAGE

Ansvarig: DW

SVANEN 6
Projektnr: 2518.0132020-06-05PLANER

IDÉSKISS

Plan 1 Plan 2



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DWIdéskiss - sektioner

SVANEN 6

Ansvarig: Author

SVANEN 6
Projektnr: 2518.013SEKTIONER

IDÉSKISS

Sektion A-A

Sektion B-B

STUREGATAN

STUREGATAN

ÖVRE KVARNGATAN

SVANEN 15

SVALAN 17-18

SVANEN 5KV TUPPEN

ÖVRE KVARNGATAN

Ansvarig: Author

SVANEN 6
Projektnr: 2518.013SEKTIONER

IDÉSKISS

Sektion A-A

Sektion B-B

STUREGATAN

STUREGATAN

ÖVRE KVARNGATAN

SVANEN 15

SVALAN 17-18

SVANEN 5KV TUPPEN

ÖVRE KVARNGATAN

SEKTION A-A
1:400

SEKTION B-B
1:400



2020-06-16 Proj. nr: 25 18.013Ansvarig: DWIdéskiss - visualisering från Övre kvarngatan mot korsningen Övre Kvarngatan/ Sturegatan

SVANEN 6

Förslaget Förslaget bygger vidare på den skalan och formspråket som redan 
finns vid korsningen Sturegatan/ Övre Kvarngatan. Det nya huset  
består av 5½ våningar med en underliggande garagevåning som lig-
ger delvis under mark. Entrévåningen ligger upphöjd en halvvåning i 
förhållande till huvudentrén från Sparregatan för att motverkar insyn.

Det befintliga Almträdet i tomtgränsen mot Svanen 15 behålls 
och säkerställas enligt Trädskyddsplanen. Entrén till gården och 
garaget blir via det befintliga infarten till tomten. 

Husets placering förstärker gaturummet och de högre volymer 
kring korsningen. Husets formspråk och färgsättning är en nuti-

sarkitektur i tegel med plåttak som inspireras av Sparven 5 som 
ligger vid samma korsning. Förslaget blir ett värdigt tillägg till en 
samling av arkitektur som representerar en 100 års period i Borås 
historia vid samma korsning. 
                 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Detaljplaneuppdrag för Druvefors 1:1 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva att ändra 

detaljplanen för Druvefors 1:1.     

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00832 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-11-10 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00832 3.1.1.2 

  

 

Detaljplaneuppdrag för Druvefors 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva att ändra 

detaljplanen för Druvefors 1:1.         

Ärendet i sin helhet 

Framkomligheten längs Trandögatan har i hög grad påverkats av utvecklingen 

av handelsområdet vid ICA-Maxi. Utmed Druveforsvägen har bostäder i stor 

omfattning byggts och fler är på gång inom området. Gässlösavägen har ökat i 

betydelse i trafiknätet sedan riksväg 27 byggdes i ny sträckning. Detta 

tillsammans med stadens planer för utveckling av Gässlösaområdet påkallar 

förbättringar i trafiknätet inför framtiden.  

 

Ett steg i rätt riktning att förbättra framkomligheten i korsningen 

Trandögatan/Druveforsvägen. Genom att flytta korsningspunkten till 

Gässlösavägen och anlägga en cirkulationsplats förbättras framkomligheten 

inom området. Åtgärden kommer dessutom att förbättra framkomligheten för 

busstrafiken. 

Gässlösaområdet planeras enligt Borås Stads utbyggnadsordning kommer 

trafiken från riksväg 27 mot centrum att påkalla en utbyggnad av 

cirkulationsplatsen. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer korsning av cykeltrafik bli tydligare och 

bättre. För ett genomförande under 2022 erfordras ett anslag för projektering 

under 2021 samt att den ändring av detaljplan som erfordras genomförs för att 

möjliggöra utbyggnad. 



Borås Stad 
  Sida 
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I samband med planarbetet önskar ICA Maxi förbättra trafikmatningen till 

affärsområdet via en ny bro över Lillån vilket underlättas om det finns stöd i 

detaljplan. 

Även arbetet med en översyn av framkomlighetsåtgärder på rv 27/41 som drivs 

av Trafikverket tillsammans med Borås stad kommer att gagna hela området 

med hänsyn till de brister som idag finns i trafiksystemet. 

Sammantaget kommer åtgärderna tillsammans förbättra trafiksituationen ur 

såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt inom hela området. 

Åtgärderna stöder Borås stads Utbyggnadsstrategi  2018-2035. Mer stad längs 

Viskan.  

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva att ändra 

detaljplanen för Druvefors 1:1.  

Detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplanen för 2021.               

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande för detaljplan för Frufällan, 

Sölebo 1:44 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Kerstin Hermansson  
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Sammanfattning
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett 
bostadshus inom fastighet Sölebo 1:44 i Frufällan. Fastighe-
ten är idag planlagd som allmän platsmark park. Planens syfte 
innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs 
med bostad. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett 
bostadshus inom fastighet Sölebo 1:44. Fastigheten är idag 
planlagd som allmän platsmark park. Planens syfte innebär 
att del av gällande detaljplan upphävs. 

Planområde
Planområdet ligger cirka 7 kilometer norr om Borås centrum 
i Frufällan och omfattar fastigheten Sölebo 1:44 och del av 
kommunala fastigheten Fristads Klockarbol 1:1. Planområdet 
är cirka 1900 kvadratmeter och är beläget på en triangulär 
slänt med en stor lutning mot Öresjö. Fastigheten Sölebo 1:44 
är i privat ägo. Planområdet avgränsas av Sölebo 1:67 och 1:73 
mot norr, Sölebo 1:77 mot söder och sydost och fastigheterna 
Sölebo 1:47 och 1:112 och 1:66 mot väster. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är byggnadsplan P410 
från 1942 som medger allmän plats avsedd till parker och 
planteringar för fastigheten Sölebo 1:44. Sjöstigen och 
Solviksbacken i norr respektive söder av planområdet är 
planlagda som gata. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked 
samt att planavtal ska upprättas.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart är beräknat till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen i området består av friliggande villor. 
Marken i området lutar ner mot Öresjö. Detta gör att de flesta 
villorna har längsta fasaden vänd mot väst för att utnyttja 
utsikten mot Öresjö. Fastigheter som ligger närmast planom-
rådet varierar mellan 800 och 3000 kvadratmeter i storlek. 
Fastigheternas genomsnittsareal är cirka 1500 kvadratmeter. 
Villorna har byggts i större del med ett sadeltak, men det 
finns enstaka villor med platt tak.

Ny bebyggelse
Planförslaget medger uppförande av ett friliggande enbo-
stadshus. Detta anses vara i linje med områdets karaktär och 
stadsbild. 

Stadsbild och gestaltning
Grannskapet ligger i Frufällans norra del och avgränsas av 
Öresjö och Älvsborgsbanan mot väst och riksväg 42 mot 
öst. Fastigheternas utformning och husplacering i området 
präglar topografin. Detta är synligt i skillnaden mellan 
byggnadernas placering i områdets västra kontra östra del. 
Mot öster längs med riksväg 42 är marken flackare vilket gör 

Planbeskrivning
Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 med flera, Borås Stad, upprättad den 5 oktober 2020

Planområdet omfattas av fastigheten Sölebo 1:44 och delar av Sjöstigen och Solviksbacken.
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Vy mot norr. Fastigheten Sölebo 1:44 syns till höger i bilden. 

Ett möjligt sätt att bygga området enligt förslaget. 

Planområdet omfattas av fastigheten Sölebo 1:44 och delar av Sjöstigen och Solviksbacken.
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Upprättad 2020-02-06
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Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig
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Träd

Belysningsstolpe
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 220 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+168.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från

gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Endast friliggande enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Största våningstal är 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mur får uppföras i högst 2 meter höjd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Byggnaden ska anpassas till terrängen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planområdet omfattas av Öresjö vattenskyddsområdes sekundär zon.

PLANKARTA

ILLUSTRATIONSKARTA Illustrationskartan är inte juridiskt bindande, utan visar ett möjligt sätt att bebygga området enligt plankartan.

Skala 1:400 A1, 1:800 A3
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Planarkitekt
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Ortofoto av planområdet (Borås Stad).  

att tomterna har likadana former och storlek. Mot öst ökar 
markens lutning mot sjön och påverkar i sin tur utformning 
av lokalgator, husplacering och tomternas utformning.

Utsikten mot Öresjö är värdefull för stadsbilden i området. 
Den branta slänten mot Öresjö har potential för att ge 
utblickar mot sjön och kräver samtidigt genomtänkta 
lösningar som tar hänsyn till omgivningen, angöring och 
tillgänglighet. 

Bostäder
Planområdet är planlagt som park och är i dagsläget 
obebyggt. Detaljplanen medger uppförande av ett friliggande 
bostadshus. 

Arbetsplatser
Det finns ingen arbetsplats inom planområdet. Planförslaget 
medger inte någon arbetsplats. 

Offentlig och kommersiell service 
Närmaste förskola ligger på Skogsrydsvägen cirka 1,5 kilome-
ter från planområdet. Slättängskolan (förskoleklass-årkurs 3) 
i Sparsör är den närmaste skolan, dit är det drygt 2 kilometer. 
Ytterligare skola och förskola finns i Sjöbo, avståndet dit är 
cirka 5 kilometer.

Offentlig service såsom vårdcentral och bibliotek, samt 
kommersiell service som livsmedelsbutik finns närmast i 
Sjöbo och Fristad cirka 5 respektive 6 kilometer från planom-
rådet. 

Tillgänglighet 
Planområdet lutar starkt västerut. Planens högsta och lägsta 
punkt ligger på nivån +171,0 respektive +155,8 vilket innebär 
cirka 15 meters höjdskillnad inom planområdet. Enligt 
PBL 8 kap 9§ ska en obebyggd tomt ordnas så att det finns 
en lämplig belägen utfart eller annan utgång från tomten 
samt anordningar som medger nödvändiga transporter och 
tillgodoser kravet för framkomlighet för utryckningsfordon. 
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Vy mot Sölebo 1:44 från norr. Sjöstigen syns till höger i bilden. 

Gatustruktur i närheten av planområdet.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet i anslutning till planområdet liknar en träd-
struktur. Detta genom att trafiken i området sker via 
återvändsgränder som via Granitvägen kopplas till riksväg 
42. Utformningen av gatorna i området bygger på blandad 
trafik, det vill säga gång- och cykeltrafiken separeras inte från 
biltrafiken. 

Granitvägen är cirka 7 meter bred i anslutningspunkt till 
riksväg 42. Sjöstigen och Solviksbacken som gränsar till 
fastigheten i norr respektive söder är cirka 3,5 meter och 4 
meter bred. 

Gångtrafik och cykeltrafik
Det finns inga separata gångvägar eller trottoarer i anslut-
ning till planområdet. Planförslaget medger inte någon ny 
gångväg. 

En cykelväg finns utbyggd längs med riksväg 42 mellan 
Borås och Fristad, men det saknas en sträcka mellan Sjöbo 
och Frufällan. Planförslaget medger inte någon ny cykelväg. I 
anslutning till planområdet finns inga separata cykelvägar.

Kollektivtrafik
Lokalbussar trafikerar på riksväg 42/Frufällebacken. 
Närmaste hållplatser är Skogen Frufällan och Solhut som 
ligger cirka 300 respektive 450 meter från planområdet vid 
riksväg 42/Frufällebacken. Hållplatserna trafikeras av buss 
150 som går mellan Borås och Fristad. På vardagar avgår 
bussen var 15:e minut i högtrafik. 

60m40200
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Biltrafik och bilparkering 
Planförslaget medger ett enbostadshus och därmed bedöms 
det inte skapa avsevärd ökning av trafik i området. Parkering 
ska anordnas inom egen fastighet. Angöringen ska placeras 
med hänsyn till trafiksäkerhet och att god sikt uppnås.

Angöring och utfarter
Fastigheten avgränsas av gator mot norr och söder och 
därmed kan planområdet nås från båda håll. Sjöstigen norr 
om fastigheten är dock brantare än Solviksbacken i söder. 
Angöring till grannfastigheterna Sölebo 1:112 och 1:47 väster 
om planområdet sker idag via Solviksbacken. Utfarten till 
dessa fastigheter ligger delvis på planområdets västra del. En 
anläggningsförrättning pågår för att bilda en gemensamhets-
anläggning mellan Sölebo 1:44 och ovannämnda fastigheter 
som kan möjliggöra angöring till planområdet även från 
väster.  

Riksintressen
Planområdet ligger nära riksväg 42 samt Älvsborgsbanan som 
båda utgör riksintresse. Planförslaget bedöms inte negativt 
påverka dessa riksintressen. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt till angränsande 
fastigheter norr och söder om planområdet. VA-ledningar 
bedöms ha kapacitet för planerad bebyggelse. 

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 

Schematisk sektion av området i öst-västlig riktning.

Översiktlig kartläggning av lågpunkter i området.(källa: Borås Stad)

dagvattennät överskrids. Kartläggningen visar inga lågpunk-
ter inom planområdet, vilket stämmer med topgrafiförhål-
landen inom planområdet. 

Analys av markavrinning inom planområdet visar två avrin-
ningsvägar. En avrinningsväg beräknas vara inom områdets 
södra del som är planlagd som prickmark/GATA. Den andra 
avrinningsvägen börjar från planområdets mittersta del och 

dagvattenledningar. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån 
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån 
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden 
då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Dagvattenledningar finns inom norra delen av fastigheten 
Sölebo 1:44. Eventuell flytt av befintlig dagvattenledning på 
fastigheten görs i samråd med Borås Energi och Miljö AB 
och bekostas av exploatören. 

Skyfall
En översiktlig kartläggning av vilka ytor som idag riskerar 
översvämning vid skyfall har tagits fram för Borås. Analysen 
identifierar lågpunkter i terrängen (Blue Spots) i vilka det kan 
finnas risk för översvämning om kapaciteten hos befintligt 
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rinner mot nordväst. Planförslagets maximala byggrätt på 
220 kvadratmeter förväntas inte skapa en betydlig ändring på 
befintliga avrinningsvägar och avrinningsvolym. Sammanta-
get bedömer kommunen att det inte föreligger någon risk för 
översvämning och planerad markanvändning försämrar inte 
situationen för närliggande områden.

Värme
Fjärrvärme finns i närområdet. 

El, tele och fiber
Planområdet kommer anslutas till befintligt el- och telenät. 
El- och fiberledningarna finns vid Sjöstigen och Solviks-
backen. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området har en stark lutning västerut och utgörs idag av ett 
mindre grönområde utan högt naturvärde.

Biologisk mångfald
Inom planområdet finns inga kända värden gällande biolo-
gisk mångfald. Planförslaget bedöms inte ha negativ inverkan 
på biologisk mångfald i närområdet. 

Rekreation och kulturlandskap
Planområdets läge i närheten av Öresjö ger goda möjligheter 
för rekreation. 

I Frufällan finns det två lekplatser enligt kommunens 
kartläggning. Dessa ligger vid Gnejsvägen och Loggvägen. 
Frufällans kommunala badplats ligger cirka 1,5 km söder om 
planområdet. 

Lagenligt skyddad natur
Inga skyddade områden som biotopskydd, naturreservat, 
Natura 2000 eller nationalparker förekommer i planområdet.

Grönområdesplan
Planområdet finns inte med i Borås Stads grönområdesplan. 
Planförslaget påverkar inte natur- och grönområdena i denna 
stadsdel negativt.

Kompensationsåtgärder
Ingen kompensationsåtgärd är aktuell. 

Geoteknik och Radon  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) översikt-
liga geologiska kartor består jordarterna i området av sandig 
morän och ytlagret har ett uppskattat jorddjup på 3-5 meter. 
Kringliggande fastigheter är till största delen bebyggda med 
friliggande bostadshus i 2/3 våningar. Därför bedöms det att 
planområdet har goda förutsättningar för föreslagen bebyg-
gelse ur en geoteknisk synpunkt. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Det finns inga kända uppgifter om att marken i området är 
förorenad.

6. Vatten
Strandskydd
Öresjö omfattas av utvidgat strandskydd om 200 meter. 
Planområdet ligger cirka 100 meter från Öresjös strandlinje, 
men strandskyddet är idag upphävt vid planområdets läge. 
Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och 
den ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. 
Planförslaget innebär att strandskyddet ska upphävas inom 

Markavrinningsvägar vid ett 100-årsregn (källa: Borås Stad)
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planområdet. Skälet till upphävande är att området är väl 
avskilt från stranden av järnväg och bebyggelse i enlighet med 
7 kap 18 c § punkt 2 Miljöbalken.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planområdet ligger i stora delar inom Öresjös vattenskydds-
områdes tertiära zon. Även en mindre del av planområdet 
omfattas av sekundära zonen. Det innebär att särskilda krav 
gäller när nya avlopp anläggs inom området så att avloppet 
uppfyller kraven enligt ”normal skyddsnivå” för tertiär 
zon respektive ”hög skyddsnivå” för sekundär zon. Inom 
sekundära zonen kan det också krävas tillstånd för att gräva, 
schakta eller bygga om ett hus. Om någon del av fastigheten 
ligger inom sekundär zon och resten inom tertiär zon gäller 
kraven för sekundär zon. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 

bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009–2015  
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här 
detaljplanens genomförande med tillskott på ett enbostadshus 
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Frufällan består mestadels av friliggande villor. Planförslaget 
medger också byggnation av enbostadshus. I detta samman-
hang är förslaget förenligt med resten av området vad avser 
markanvändning och byggrätt. Förslaget anses inte negativt 
påverka området utifrån det sociala perspektivet. 

8. Störningar på platsen
Risk
Länsstyrelsen i Västra Götaland tillämpar ett riskbedöm-
ningsområde på 150 meter från transportleder för farligt 
gods. I närheten av planområdet finns två transportleder 
för farligt gods. Planområdet ligger cirka 70 meter från 
Älvsborgsbanan som i mindre utsträckning används för 
godstransporter. Avståndet till Riksväg 42 är cirka 130 meter. 

Borås Stads översiktliga riskanalys av transporter med farligt 
gods (Wuz, 2016-12-19) rekommenderar riskhanteringsåtgär-
der utifrån markanvändning. Planen medger bostäder i form 
av enbostadshus. Detta räknas som normalkänslig verksam-
het enligt riskanalysen.

För normalkänsliga verksamheter krävs ett skyddsavstånd 
på minst 30 meter för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19) vilket 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. 
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Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Enligt förordningen trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslut-
ning till byggnaden.

I närheten av planområdet finns två bullerkällor, Älvs-
borgsbanan och riksväg 42. Borås Stads översiktliga 
kartläggning av trafikbuller visar att inom planområdet är 
ekvivalent bullernivå från järnväg/trafikbuller lägre än 45 
dbA. Gällande maximala bullernivåer visar den översiktliga 
kartläggningen att maximal bullernivå från riksväg 42 är 
lägre än 50 dBA medan maximal bullernivå från järnvägen 
ligger på 50-69 dBA. En bullerutredning framtogs också 
2015 (Gärdhagen Akustik AB, 2015-03-07) i samband med 
bygglovsarbete för fastigheten Sölebo 1:47 som avgränsar 
planområdet från väster och ligger närmare till järnvägen. 
Utredningens beräkningar visar att bullernivå motsvarar 
45-49 dBA och 50-59 dBA för ekvivalent respektive maximal 
ljudnivå. 

Fastigheterna Sölebo 1:47 och 1:112 som ligger mellan 
planområdet och järnvägen är bebyggda med byggnader i 2 
våningar som skapar visst skydd mot buller för planområdet. 
Skyddet förstärks även av topografin då järnvägen, det vill 

säga bullerkällan, ligger mycket lägre än planområdet (se 
sektion på sida 8). Det bedöms därmed att planområdet har 
goda förutsättningar utifrån bullerförhållanden. 

En vibrationsutredning har tagits fram i samband med 
aktuell detaljplan (FTKB, 2020-08-26). Utredningen visar att 
högsta uppmätta vibrationshastighet underskrider gränsen för 
”måttlig störning” 0,4 mm/s RMS vägd hastighet med god 
marginal. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
GATA1: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som allmän plats lokalgata.

Huvudmannaskap allmänna platser
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, detaljplanen 
föreskriver istället så kallat enskilt huvudmannaskap. 

Området har uppförts enligt byggnadsplan från 1942 som 
tillämpar enskilt huvudmannaskap, det vill säga i området 
finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. Att fortsätta ha 
enskilt huvudmannaskap bidrar till att få en enhetlig förvalt-
ning av allmänna platser i området. 

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder och medger byggnation av 
enbostadshus inom planområdet. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Bebyggandets omfattning 

Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av 
utnyttjandegrad och byggnadshöjd. 

Bestämmelsen om utnyttjandegrad betecknas med e1 och 
medger största byggnadsarea motsvarande 220 kvadratmeter.  

Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad.

Högsta byggnadshöjd är +168,0 från kommunens nollplan. 
Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.  

Fastighetsstorlek

Inom planområdet är minsta fastighetsstorlek 1000 kvadrat-
meter.

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. Kartan visar 
ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg. 

2019-11-19 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&6&119718.5;6407428.5&-1&175,196&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&6&119718.5;6407428.5&-1&175,196& 1/1

© 2019 Borås Stad.© 2019 Borås Stad.
© Lantmäteriet MS 2006/1915.© Lantmäteriet MS 2006/1915.
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Utformning och utförande 

Planens bestämmelser för utformning och utförande har 
gjorts med hänsyn till omgivningen och markens topografi 
för att föreslagen bebyggelse ska harmonisera med omgiv-
ningen. Detta har gjorts genom följande:

Byggnadstyp: planen medger ett friliggande enbostadshus 
inom området. Byggnad får uppföras i högst två våningar 
och ska anpassas till terrängen.

Takvinkel: största takvinkel är 30 grader. 

Mur som uppförs inom planområdet får vara högst 2,0 meter. 

Placering 

Bestämmelse om placering betecknas med P1 som medger 
att garage/carport placeras med portgaveln minst 6 meter 
från gata. Detta för att öka säkerhet vid körning in/ut från 
fastigheten. 

Strandskydd

Strandskydd är upphävt inom planområdet. 

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen har fått 
laga kraft.

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

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan (ÖP 18) visar vilken utveckling 
kommunen vill bejaka. Översiktsplanen styr genom att 
stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt en viss struktur, 
men lämnar fortfarande utrymme för att bygga bostad även 
utanför den strukturen, förutsatt att det sker med hänsyn till 
allmänna intressen. Planförslaget utgör en mindre förtätning 
i ett redan bebyggt område med befintlig infrastruktur och 
tillgång till kollektivtrafik. Bedömningen är att planen inte 
strider mot översiktsplanen.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018–2021 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen indelade i fyra prioriterade 
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering 
framförallt syftar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
avseende ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpå-

verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen: 
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en 
hälsosam livsmiljö”. 

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
iordningställande och skötsel av allmän plats inom planområ-
det ej sköts av kommunen. Ansvaret för den allmänna platsen 
åligger berörda fastighetsägare gemensamt. Förslagsvis bildas 
en gemensamhetsanläggning för att underlätta framtida drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet, se rubrik 
”Fastighetsrättsliga frågor” nedan. 

Exploatören ansvarar för åtgärder och skötsel av kvarters-
mark på egen fastighet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten samt 
avfallshantering. Eventuell flytt av befintlig dagvattenledning 
på Sölebo 1:44 görs i samråd med Borås Energi och Miljö AB 
och bekostas av exploatören. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploatören har tecknat plankostnadsavtal. 

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

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Borås Sölebo 1:44 
som ägs av ett aktiebolag, Borås Sölebo 1:77 som ägs av en 
privatperson och Fristads Klockarbol 1:1 som ägs av Borås 
Stad.
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Fastighetsbildning

En anläggningsförrättning pågår för att bilda en gemensam-
hetsanläggning för infart till Sölebo 1:44 och grannfastighe-
terna längs med Solviksbacken. 

Den del av Fristads Klockarebol 1.1 som i detaljplanen 
kommer utgöras av kvartersmark bör genom fastighetsregle-
ring tillföras Sölebo 1:77. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fristads Klockarebol 1:1

 » Kommer efter genomförd anläggningsförrättning att 
belastas av en gemensamhetsanläggning

 » Mark utlagd som allmän plats, Gata, ökar. 

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark för bostäder (B), ca 13 kvm, till Sölebo 1:77.

Sölebo 1:44

 » Kommer efter genomförd anläggningsförrättning att 
belastas av en gemensamhetsanläggning

 » Ny byggrätt för bostäder bildas (B).

 » Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar.

 » Mark utlagd som allmän plats, Gata, ökar. 

Sölebo 1:77

 » Kommer efter genomförd anläggningsförrättning att 
belastas av en gemensamhetsanläggning

 » Mark utlagd som allmän plats, Gata, ökar. 

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvar-
tersmark för bostäder (B), ca 13 kvm, från Fristads 
Klockarebol 1:1. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören står för fastighetsbildningskostna-
der. 

Exploatören får tillgodogöra sig den värdeökning av Sölebo 
1:44 som detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikbullernivåer på Sölebo 1:47, Gärdhagen Akustik 
AB, 2014-03-07.

 » Vibrationsutredning detaljplan Sölebo 1:44, FTK AB 
2020-08-26

 » Skyddavstånd till transportleder för farligt gods (Wuz, 
2016-12-19)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi. 
Handläggare från Borås Stad har varit Mattias Nilsson.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Saeed Ebrahimabadi 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt, Ramboll  
        
    Mattias Nilsson    
    Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson      
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning inklusive illustrationer som redovisar 
planens syfte och förutsättningar samt ett eller flera exempel 
på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den 
beskriver hur detaljplanen ska genomföras och redovisar 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 

Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 220 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+168.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från

gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Endast friliggande enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Största våningstal är 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mur får högst uppföras i 2 meter höjd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Byggnaden ska anpassas till terrängen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planområdet omfattas av Öresjö vattenskyddsområdes sekundär zon.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-10-09

Upprättad 2020-10-09

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Stig

Mur

Staket

0:00 / 0:000

PLANKARTA

ILLUSTRATIONSKARTA Illustrationskartan är inte juridiskt bindande, utan visar ett möjligt sätt att bebygga området enligt plankartan.

Skala 1:400 A1, 1:800 A3
Meters

0 10 20

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

 Detaljplan för Frufällan

Sölebo 1:44 med flera

Granskning

Upprättad 2020-09-29

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Saeed Ebrahimabadi
Planarkitekt, Ramboll

Samråd
2020-02-11 DEL

Granskning

2020-10-22 SBN

Antagande

BN 2016-202

Laga kraft

Planarkitekt
Mattias Nilsson

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll Sverige.
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Frufällan, Sölebo 1:44 med flera där samtliga inkomna 
yttranden presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas omständigheterna för samrådsmötet. 
Därefter presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
11 februari 2020 har ägt rum under tiden 31 mars 2020 –30 
april 2020. Berörda markägare har underrättats med brev 
till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

10 remissinstanser och 4 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

» Länsstyrelsen vill ha tydligare beskrivningar av konse-
kvenser av skyfall, samt tydligare bedömning av buller- 
och vibrationsförhållanden. Dessa har tillgodosetts.

» Trafikverket har påpekat att planområdet ligger i
närheten av Älvsborgsbanan och riksväg 42 som båda
används för transport av farligt gods

» Fastigheten ligger delvis beläget inom sekundär zon för
vattenskyddsområde Öresjö och därmed kan tillstånd
krävas för att gräva, schakta eller bygga.

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

» Inkomna synpunkter motsätter sig ändringen av
gällande detaljplan från park till bostäder. Sakägarna
uttrycker oro över att planförslagets inverkan på
trafiksituation, parkering, framkomlighet och angöring
till fastigheter vid nödsituation.

» Sakägarna vill att detaljplanens inverkan på deras
sjöutsikt utreds.

Ändringar i planförslaget

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

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

» Beskrivningen av konsekvenser av skyfall har komplet-
terats.

» Plankartan har kompletterats med utfartsförbud från 
fastigheten Sölebo 1:44 till Sjöstigen samt mot del av 
fastighetsgränsen mot Solviksbacken.

» På plankartan har en planbestämmelse avseende 
placering av garage/carport lagts till.

» Plankartan har kompletterats med upplysning om Öresjö 
vattenskyddsområdes sekundär zon

» Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under stycket buller 
och vibration.

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvänd-
ning och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked 
samt att planavtal ska upprättas.

Plan- och bygglovschefen beslutade 2020-02-11 via delegation 
att skicka planen på samråd. 

2. Yttranden från remisspart

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Frufällan, Söelbo 1:44 med flera, Borås Stad, upprättad 5 oktober 2020
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S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen 
Planområdet ligger i nära anslutning till Älvsborgsbanan 
och Riksväg 42. Kommunen redogör för att buller inte 
kommer vara problem utifrån tidigare gjorda utredningar. 
Länsstyrelsen anser att dessa utredningar behöver bifogas 
planhandlingarna inför granskning för att kunna bedöma 
dess relevans.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver komplettera 
planhandlingarna med en bedömning om hur vibrationer 
påverkar planområdet.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Länsstyrelsen befarar inte att följande prövningsgrunder 
berörs;

 » Riksintresse

 » Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

 » Miljökvalitetsnormer (MKN)

 » Strandskydd

Länsstyrelsen befarar att följande prövningsgrund berörs;

 » Hälsa och säkerhet

Människors hälsa och säkerhet - Buller

Kommunen hänvisar till den översiktliga bullerkartläggning 
som har gjorts vilken visar på att bullernivåerna för plan-
området ligger under riktvärdena för trafikbuller som anges 
i trafikbullerförordningen (2015:216). Vidare hänvisas till 
en bullerutredning som gjordes 2015 för en fastighet direkt 

väster om planområdet. Enligt utredningen klarades riktvär-
dena för trafikbuller som anges i trafikbullerförordningen 
(2015:216).

Dock är den utförda bullerutredningen för grannfastigheten 
är inte bifogad till planhandlingarna och därmed är det svårt 
att bedöma utredningens relevans för planområdet. Likaså 
är det inte angivet när den översiktliga bullerkartläggningen 
är gjord och hur relevant den är. Länsstyrelsen anser därför 
att kommunen ska bifoga den utförda bullerutredningen 
och uppdatera planhandlingarna med information om den 
översiktliga bullerkartläggningens relevans.

Människors hälsa och säkerhet - Vibrationer

I planbeskrivningen finns en rubrik för Buller och Vibratio-
ner men vibrationer hanteras inte i detta avsnitt. Länsstyrel-
sen anser att kommunen ska bedöma risken för vibrationer 
i planområdet och utföra en vibrationsmätning om det 
bedöms nödvändigt för att säkerställa att riktvärdet om 0,4 
mm/s vägd RMS inte överskrids. Om det bedöms att en 
vibrationsutredning inte behöver utföras ska detta motiveras.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter 
under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 
kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 
behövs från allmän synpunkt.

Skyfall
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Synpunkter

Buller: I och med närheten till infrastruktur förutsätter 
Trafikverket att kommunen har beaktat bullerfrågan och att 
bebyggelsen kommer klara riktvärdena i Förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).

Risk: Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna 
transporteras på Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt 
gods ska därmed beaktas för exploatering inom 150 enligt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.

Kommentar
Buller: se svar till synpunkten S2. 

Risk: noteras. En bedömning av skyddsavstånd till farligt 
godstranspoter har redovisats i planbeskrivningen. Se rädd-
ningstjänstens bedömming om risk på sida 9 (sunpunkt S9). 

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att 
erinra mot upprättat förslag till detaljplanen. Detaljplaneför-
slaget tillstyrkes.

Kommentar
Noteras. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Fastigheten ligger delvis beläget inom sekundär zon för 
vattenskyddsområde Öresjö och därmed gäller restriktio-
nerna för sekundär zon. Tillstånd kan krävas för att gräva, 
schakta eller bygga om ett hus. Krav på hög skyddsnivå 
krävs också när avlopp anläggs. Strandskyddet återinträder 
men planområdet är väl avskilt från stranden av järnväg och 
bebyggelse. Översiktlig bullerkartering visar att bullerkraven 
klaras från väg och järnväg.

Miljöförvaltningens synpunkter

Miljöförvaltningens synpunkter har under planarbetet 
arbetats in i planhandlingarna och förvaltningen tillstyrker 
fortsatt planarbete.

Kommentar
Noteras. Plankartan har uppdaterats med upplysning om 
vattenskyddsområdet. 

S6 Borås Energi och Miljö 

På ovanstående ärende har Borås Energi och Miljö AB 
följande synpunkter/kommentarer:

Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka 
problem redan idag och som förväntas bli vanligare och 
intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst 
ett 100-årsregn, behöver bedömas och beskrivas i planen 
där också planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet behöver ingå.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar 
Buller: planbeskrivningen har uppdaterats med information 
om kommunens översiktliga bullerkartläggning. Den 
bullerutredning som genomfördes för grannfastigheten 
bifogas med granskningshandlingarna. 

Vibration: en vibrationsutredning genomfördes efter 
samrådet. Resultatet från utredningen visar att vibration 
inom planområdet klarar gällande riktvärden för vibration. 
Planbeskrivningen har uppdaterats.

Skyfall:
Planbeskrivningen har uppdaterats om skyfall. Planområdet 
ligger på en starkt lutande terräng. Den översiktliga 
karteringen av 100-årsregn visar inga instängda lågområden 
inom eller i direkt anslutning till planområdet. Planförslaget 
tillåter ett friliggande bostadshus med max 220 kvadratmeter 
byggrätt inom Sölebo 1:44. Byggrätten motsvarar cirka 
15% av fastighetens areal. Kommunen bedömer att det 
inte föreligger någon risk för översvämning och planerad 
markanvändning inte heller försämrar situationen för 
närliggande områden. Analys av markavrinning vid ett 
100-årsregn visar två mindre avrinningsvägar inom området. 
Den ena ligger i planområdets södra del vilken är planlagd 
som prickmark/GATA. Den andra avrinningsvägen kommer 
ifrån planområdets mittersta del, och rinner mot nordväst. 
Kommunen bedömer inte att planförslaget har stor inverkan 
på befintliga avrinningsvägar, då planen innebär en liten 
exploatering. 

S3 Trafikverket 

Infrastruktur

Knappt 70 meter väster om fastigheten löper Älvsborgsba-
nan. Banan är utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 
miljöbalken och är utpekad led för farligt gods. Älvsborgs-
banan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade 
TEN-T nätet. Via en enskild väg ansluter området till väg 42. 
Fågelvägen ligger området ca 120 meter väster om väg 42.
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Värme: Befintlig text tas bort och ersätts med följande text: 
”Fjärrvärme finns i närområdet.”

Planens genomförande: Tredje stycket skall ha tillägg av 
följande text: ” Eventuell flytt av befintlig dagvattenledning 
på fastigheten görs i samråd med Borås Energi och Miljö AB 
och bekostas av exploatören.”.

Kommentar 
Beaktas. 

S7 Lantmäterimyndigheten
Den nya detaljplanen konfirmerar användningen allmän 
plats, gata, inom samma områden som anvisats för ändamålet 
enligt gällande byggnadsplan från 1942. Det är det lämpligt 
att konsekvensen av ovanstående redovisas i planbeskriv-
ningen (dess genomförandedel), nämligen att fråga om 
upplåtelse av utrymme för gemensamhetsanläggning (väg) 
kan komma ifråga inte bara inom Fristads Klockarbol 1:1 
utan även inom Sölebo 1:44 och 1:77.

Lantmäterimyndigheten har för övrigt inget att erinra.

Kommentar
Planbeskrivningen har redigerats enligt synpunkten.

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Frufällan, Sölebo 
1:44, Borås stad.

S9 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten delar uppfattningen om att inga 
åtgärder behöver vidtas kopplat till risker med farligt gods-
transporter.

Dock bör även Rv42 nämnas i planbeskrivningen, då den 
finns inom 150 meter från planområdet. Trots en viss 
synergieffekt kan uppstå då fastigheten ligger mellan två 
riskkällor, bedömer räddningstjänsten att denna effekt är 
försumbar då avståndet från respektive led med god marginal 
överstiger minsta skyddsavstånd.

Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i ärendet.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkten. 

S10 Postnord
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar
Exploatören har informerats om synpunkten. 

3. Yttranden från sakägare
S11 Fristads Klockarbol 1:1/Sjöstigens 
samfällighetsförening 
Vi vänder oss emot förslaget att omvandla Sölebo 1:44 till 
bostadsfastighet och yrkar på avslag för ändring av gällande 
detaljplan. Området är planerat som parkmark och bör så 
förbli. Området används i dagsläget främst av boende vid 
Sjöstigen som gränsar till fastigheten. Sjöstigens samfäl-
lighetsförening har under många år vårdat området genom 
gallring och skötsel. En del av fastigheten nyttjas också 
som vändplats och cykelparkering på grund av utmanande 
vägförhållanden på Sjöstigen. Att ersätta grönområdet med 
en bostadstomt skulle innebära såväl praktisk som miljömäs-
sig förlust för oss närboende. Det finns också trygghets- och 
säkerhetsaspekter som gör detaljplaneändringen direkt 
olämplig. 

Fastigheten har tidigare bedömts som olämplig för nyex-
ploatering av samhällsbyggnadsnämnden i Borås. De skäl 
som angivits i nämnden har handlat om områdets vägförhål-
landen, fastighetens höjd/lutning, hänsyn till dagvatten, 
strandskydd, rasrisk och parkering. Dessa problem ser vi 
också. Främst har det sistnämnda med de senaste årens 
exploatering i området blivit ett växande problem för oss 
i området. Under 90-talet upprättades en parkeringsplats 
ovanför området som var avsedd för de fem fastigheterna på 
Sjöstigen. På grund av svårigheterna med framkomligheten 
vintertid skapades en yta för våra bilar. Under de senaste tre-
fyra åren har ytterligare tre hus byggts i området. De boende 
i dessa hus har, på grund av samma framkomlighetsproblem, 
också använt parkeringsplatsen. Detta har skapat en ohållbar 
trafiksituation i området, där bilar står olämpligt parkerade 
och i vissa fall har hindrat grannar från att komma fram. 
Utöver dessa tre nybyggda hus planeras ytterligare bostäder 
i området (bortsett från Sölebo 1:44) vilket gör att parke-
ringsplatsen om en inte alltför avlägsen framtid kommer att 
nyttjas av hela elva fastigheter. Detta kommer naturligtvis 
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att förvärra de rådande problemen. Om dessutom Sölebo 
1:44 skulle bebyggas med ytterligare ett bostadshus blir läget 
praktiskt omöjligt.

Mot bakgrund av att bilar från de existerande åtta fastighe-
terna redan skapat problem med framkomligheten i området 
väcks också frågor kring säkerhet och trygghet. Räddnings-
tjänst och ambulans skulle i dagsläget få problem att nå fram 
till våra fastigheter vid en eventuell nödsituation, dels på 
grund av svåra vägförhållanden i utgångsläget, men också på 
grund av den allmänna trafik- och parkeringssituationen – i 
synnerhet vintertid då bilträngseln i området bevisligen 
hindrat grannar och snöröjare från att ta sig fram. Vi anser att 
det saknas skäl för att ens pröva en ändring av detaljplanen 
– men om planarbetet ändå förgår krävs en mycket grundlig 
utredning kring följande frågor:

1. Hur ska trafik- och parkeringssituationen lösas utifrån 
ett scenario där bilar från sammanlagt tolv fastigheter (fem 
fastigheter vid Sjöstigen, sex fastigheter vid Solviksbaken 
samt Sölebo 1:44) ska kunna ta sig fram i området? Samman-
taget skulle det handla om cirka 20 bilar, förutsatt att ingen 
av de boende har besök eller liknande.

2. Hur kan de boendes trygghet och säkerhet garanteras 
vid en eventuell nödsituation? Här är det naturligtvis också 
grundläggande att kommunen utreder förutsättningarna 
vintertid då problemen är särskilt påtagliga – också här med 
ett scenario som involverar ett 20-tal bilar parkerade vid 
p-plats och närliggande gator, i kombination med vinterväg-
lag. Utöver ovan nämnda invändningar efterlyser vi också 
Borås stads motiv och bevekelsegrunder för att omvandla ett 
parkområde till en bostadstomt. I Borås Stads miljöpolicy 
står det att ”miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla 
verksamheter och beslut som fattas i kommunkoncernen” 
och i kommunens miljömål står också att läsa följande: 
”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”. Att omvandla parkmark 
för ett enstaka bostadshus rimmar inte särskilt väl med 
dessa dokument. Under de senaste årens exploatering kring 
Solviksbacken har vi sett hur träd efter träd skövlats för att 
göra plats åt nya bostäder. Parkmarken på Sölebo 1:44 är det 
sista grönområdet som fortfarande finns kvar i kvarteret. Det 
tillför inte bara grönska, det har också ett rikt fågelliv och 
fungerar som barriär mellan gatorna och husen i området 
kring Sjöstigen och Solviksbacken. En eventuell byggnation 
skulle dessutom påverka sjöutsikten för åtminstone tre av 
grannarna i området. 

Liksom samhällsbyggnadsnämndens utlåtande ifrågasätter 
vi också nyttan med detta planarbete: ”Därtill kommer att 
ett planarbete bara gynnar en person och skapar en byggrätt, 
vilket inte är ett bra sätt att använda förvaltningens resurser.”

Kommentarer
Gällande plan från 1942, medger park och planteringar för 
området som är i privat ägo. En ansökan om att bygga en 
bostad inom fastigheten inkom 2016-02-05. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) hade i sin skrivelse 
till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beskrivit de lokala 
förutsättningarna inför genomförande av planförslaget. SBN 
beslutade att ge positivt planbesked och gav uppdrag till 
förvaltningen att påbörja detaljplaneprocessen.

Trafiksituation: Planförslaget tillåter ett bostadshus, och 
därmed anser tillkommande trafiken vara liten. Angöring till 
fastigheten föreslås göras via Solviksbacken då denna gata 
är bredare och lutar mindre jämförd med Sjöstigen. Detta 
görs genom ett utfartsförbud utmed fastighetsgränsen mot 
Sjöstigen och aven del gränsen mot Solvikbacken. Solviks-
backen möjliggör angöring till fem fastigheter idag, och den 
bedöms ha trafikkapacitet för ytterligare ett bostadshus inom 
Sölebo 1:44.

Parkering: Parkering ska anordnas inom egen fastighet. 
Planförslaget medger max 220 kvadratmeter byggnadsareas 
och det kommer därför finnas tillräcklig yta inom fastigheten 
för att tillgodose parkeringsplats/garage. 

Anordning av parkering ska göras med hänsyn till trafik-
säkerhet och syn. Planen reglerar också placering av garage 
inom fastigheten för att säkerställa trafiksäkerhet vid utfarten. 

Trygghet vid en nödsituation: Kommunen bedömer att plan-
förslaget inte påverkar framkomlighet på Sjöstigen då planen 
regleras med utfartsförbud möt den här gatan. Solviksbacken 
är cirka 5 meter bred. Detta är ett vanligt mått för områden 
av sammas bostadstyp. Bredden ger utrymme för att ett 
utryckningsfordon kan ta sig förbi även om en personbil är 
parkerad vid sidan. Det är räknat med nödvändiga sidoav-
vstådsmått enligt Trafikverkets rekommendationer. Efter 
samrådet lyftes denna synpunkt med räddningstjänsten som 
delar kommunens bedömning. 

Naturvärden och park: Grönytan inom planområdet har inte 
ett högt naturvärde. Den omfattas inte av naturområden 
klass I eller II enligt kommunens grönområdesplan. Gröny-
tan inom fastigheten bidrar lokalt med grönska i området 
på liknande sätt som grönska på villatomterna. Områdets 
branta lutning utgör inte goda förutsättningar för marken ska 
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kunna användas som park. Dessutom är fastigheten i privat 
ägo, vilket skapar svårigheter för att säkerställa underhåll och 
tillgänglighet till området. 

Sjöutsikten: Planen reglerar höjd på byggnader genom 
bestämmelser om högsta byggnadshöjd i form av plus höjd 
och största takvinkel. Största byggnadshöjden är +168 m från 
kommunens nollplan. Med en största tillåtna takvinkel på 
30 grader kommer högsta nockhöjd vara mellan +171- 172 
meter. Fastigheter som vars sjöutsikt kan påverkas av planens 
genomförande är Sölebo 1:122 och Skogen 1:13 öster om 
planområdet och Sölebo 1;77 söder om planområdet. Grund-
kartan visar att lägsta höjdkurva inom fastigheterna Sölebo 
1:122 och Skogen 1:13 är +174 meter (Se illustration ovan). 
Bostadshusen inom dessa fastigheter är lokaliserade vid en 
nivå av +176 meter. Bostadshuset inom Sölebo 1:77 ligger 
mellan +172-173 meter. 

Då lägsta golvnivå av bostäder inom fastigheterna är högre 
än planförslagets högsta nockhöjd bedömer kommunen att 
planens genomförande inte skapar en betydande inverkan på 
fastigheternas sjöutsikt. 

Synpunkten tillgodoses ej. 

S12  Sölebo 1:122
Yrkande: Avslag för ändring av detaljplan för att möjliggöra 
nybyggnad av enbostadshus på berört grönområde (BN2016-
2020)

Grunder: Nuvarande parkeringsplats vid Granitvägens slut är 
redan hårt belastad. Under senare år har ett antal nya bostä-
der byggs i området och ytterligare 2-4 bostadshus kommer 
att uppföras. Dessa kommer också att belasta parkeringsut-
rymmet vid minsta halka och snö eller svårare väderleksför-
hållanden (mycket branta upp/ nedfarter). Parkeringen blir 
snabbt överfull och bilar parkeras efter vägkanterna, och som 
hänt mer än en gång, framför uppfarten till vår fastighet. 
Snöröjning går ej att utföra och utryckningsfordon (ambu-
lans, färdtjänst, brandbil) har ingen möjlighet att ta sig fram, 
även sophantering försvåras dessutom tillkommer besökares 
bilar. Det förekommer även parkering av bilar och trailers i 
samband med vår och höst, som vid olyckliga tillfällen kan 
utgöra hinder. 

I nuvarande detaljplan anges området som grönområde. Det 
är det sista området som fortfarande tillåter fågelliv kring 
nuvarande fastigheter samt en sista rest av grönt inslag och 
vindfång.Schematisk illustration av höjder på byggnad (Boverket)

Bostadshusen inom fastigheterna Sölebo 1:112 och Skogen 1:13 är lokaliserade vid nivå +176. 
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Kommentarer
Parkering: Vid Solviksbacken och nedre delen av Granit-
vägen (Sjöstigen) finns idag tio bostäder. Parkeringen vid 
Granitvägen beräknas inrymma sju parkeringsplatser. 
Kommunen bedömer att detta är tillräckligt för att tillgodose 
behöv av besöksparkering för de 10 bostäderna.

Planförslaget medger ett bostadshus där dess parkering 
ska anordnas inom fastigheten. Garage/carport inom 
planområdet ska placeras minst 6 meter från gata. Detta 
för att säkerställa trafiksäkerheten i samband med infart till 
fastigheten, samt för att möjliggöra parkering inom fastighe-
ten vid infartsvägen. Således begränsar planens inverkan på 
parkeringsplatsen vid Granitvägen. Kommunens bedömning 
är att planens genomförande inte har en betydande effekt på 
parkeringssituationen i området. 

För svar om grönområdesvärden av planområdet se svar till 
S11. 

Synpunkten tillgodoses ej. 

S13 Sölebo 1:68 
Vi yrkar avslag för ändring av detaljplan för att möjliggöra 
nybyggnad av enbostadshus på berört grönområde (BN2016-
202)

Bygglovet strider enligt oss mot nuvarande detaljplan.

Planen markerar platsen som grönyta. Området är det 
sistagrönområde mellan fastigheterna som begränsar insyn, 
hindrar vind och tillåter ett fågelliv.

Aktuellt område saknar tillräcklig med parkeringsplatser för 
boende och besökande till fastigheterna. Med en utökning 
av antalet fastigheter kommer behovet att öka ytterligare. 
Boende i fastigheter vid Sjöstigen och Solviksbacken har egna 
parkeringsplatser men mindre mängder regn eller vinter-
väglag omöjliggör ned och uppfart till dessa. Detta innebär 
att  berörda fastigheter lämnar sina fordon vid vändplatsens 
parkering och längs med Granitvägen samt Gnejsvägen, 
vilket resulterar i att man blockerar utfarten för många av 
fastigheterna och omöjliggör en effektiv snöröjning. Dess-
utom hindras ambulans och andra utryckningsfordon!

Vi har själva vid flera tillfällen, främst vintertid, hindrats av 
parkerade fordon då vi varit på väg till arbetet.

Svårigheter med nedfarterna till Sjöstigen och Solviksbacken 
innebär också att parkeringen utnyttjas för förvaring av 
båtar, husvägnar och trailers vilket ytterligare minskar antalet 
parkeringsplatser och framkomlighet då inter platser räcker 
till. 

Kommentar
Se svar till S11 och S12. 

S14 Fristad-Skogen 1:13

Angående detaljplanen för Frufällan, Sölebo 1:44 där 
parken som ligger mellan vår fastighet och Öresjö planeras 
omvandlas till tomtmark. Marken sluttar brant nedåt och kan 
bebyggas i två våningar enligt materialet vi har sett. Finns det 
något estimat på hur högt över marken sett från Granitvägen, 
dvs den högsta punkten på tomten som ett hus kan tänkas 
byggas?

Kommentar

Planförslaget reglerar höjden med bestämmelser om största 
byggnadshöjd på +168 meter från kommunens nollplan och 
största takvinkeln på 30 grader (se illustrationen på sida 9). 
Utifrån bestämmelserna förväntas högsta nockhöjden vara 
mellan +171-172 meter från kommunens nollplan. Dessa är 
högsta möjliga nockhöjder till följd av detaljplanen. 

Markhöjd vid korsningen mellan Granitvägen och solviks-
backen ligger mellan +170 och +172 meter. Således är 
nockhöjden som tillåts av planen är lika hög som marknivån 
vid korsningen Granitgatan/Solvikbacken. 

Lista över besvärsberättigade 

Följande sakägare har inte fått sina yttranden tillgodosedda 
och har därmed rätt att överklaga detaljplanen. 

 » Fristads Klockarbol 1:1/Sjöstigens samfällighetsfören-
ing 

 » Sölebo 1:122

 » Sölebo 1:68 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson  
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
SBN 2020-315 
BN2016-202  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Frufällan, Sölebo 
1:44, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan som finns ute på granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 9 november – 9 december. 
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett enbostadshus på fastigheten som idag är planerad som 
park. 
 
Planområdet ligger i Frufällan och omfattar fastigheten Sölebo 1:44 och del av 
kommunala fastigheten Fristads Klockarbol 1:1. Planområdet är cirka 1900 
kvadratmeter och är beläget på en triangulär slänt med en stor lutning mot 
Öresjö. Planområdet avgränsas av Sölebo 1:67 och 1:73 mot norr, Sölebo 1:77 
mot söder och sydost och fastigheterna Sölebo 1:47 och 1:112 och 1:66 mot 
väster. Planområdet ramas in av Solviksbacken och Sjöstigen. 
 
Öresjö omfattas av utvidgat strandskydd om 200 meter. Planområdet ligger 
cirka 100 meter från Öresjös strandlinje, men strandskyddet är idag upphävt 
vid planområdets läge. Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och 
den ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. Planförslaget 
innebär att strandskyddet ska upphävas inom planområdet. Skälet till 
upphävande är att området är väl avskilt från stranden av järnväg och 
bebyggelse. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 9 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2016-202), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
SBN 2020-315 
BN2016-202  

 
 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Biträdande planarkitekt Paulina Bredberg, tel:033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-06  
  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
mailto:paulina.bredberg@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över Verksamhetsplan för detaljplanering 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget inklusive fem tillagda planer. 

 

 

 

Datum 

2020-11-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-11-24 Annette Carslon  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-11-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00818 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-11-10 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(10) 

Datum 

2020-12-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00818 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget inklusive fem tillagda planer.      

Sammanfattning  

Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under 

året. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar.  

Utöver förslaget till Verksamhetsplan finns följande fem detaljplaner bland de 

prioriterade. Dessa fem detaljplaner förskjuter prioriteringen något från Borås 

tätorts centrala delar till ytterområdena.  

- Ekås, Sundshult 1:44, ca 10-20 bostäder 

- Sandhult, Råddehult 1:1, ca 5-10 bostäder 

- Nytt Verksamhetsområde vid 27/41 

- Parkstaden, Parkstaden 1:1, Almås plats, ca 30-50 bostäder 

(dubbel markanvisning) 

- Getängen, Getängen 23 m.fl, ca 200-300 bostäder 

Samhällsservice, nya verksamhetsområden och trafikåtgärder är viktigt för att 

uppnå en attraktiv stad. Utrymmet i verksamhetsplanen är begränsat vilket har 

lett till prioriteringar även av kommunens egna intressen. Kommunstyrelsen 

poängterar att fokuseringen ska vara att hålla högst tempo på planer för 

kommunal service, näringsliv, bostäder och infrastruktur.  

Ny järnväg påverkar framförallt planer söder om riksväg 40 vilket innebär 

konsekvenser för planeringen under 2021 men framförallt för kommande års 

verksamhetsplaner.  

Kommunstyrelsen kommer att arbeta med ett antal strategiska 

planeringsprojekt under året.  

Antalet planbeskedsansökningar som kommer in till kommunen är många varje 

år. Det innebär att det behövs en mer restriktiv hållning till att bevilja dessa för 

att inte öka antalet detaljplaner som inte kan prioriteras. Detta förhållningssätt 

gäller för så väl Kommunstyrelsen som för Samhällsbyggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget där de fem tillagda planerna från 

Samhällsbyggnadsnämnden lyfts in i verksamhetsplanen.               



Borås Stad 
  Sida 

2(10) 

 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt 

instrument för att tillgodose förfrågningar av detaljplaner för bostäder, 

arbetsplatser, kommunal service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett 

aktivt plan- och genomförandearbete från staden och byggherrarna bidrar till att 

stärka kommunens konkurrenskraft.  

Som en summering av planläget kan Kommunstyrelsen konstatera att såväl 

antalet antagna detaljplaner som antalet bostäder som kan byggas i och med 

dessa detaljplaner ökat under de senaste åren. Genom detta ambitiösa arbete 

finns det många byggrätter för bostäder där exploatörer kan förverkliga nya 

bostäder.  

Enligt Borås Stads handlingsplan för Bostadsbyggande (bifogad) redovisas att 

det 2020 finns cirka 2500 bostäder som kan byggas omgående och att ytterligare 

4000 bostäder finns i planproduktion. Under 2020 har några påbörjat 

byggnation men ytterligare detaljplaner som antagits har också tillkommit. 

Planberedskapen för bostäder bedöms som  god.  

Enligt handlingsplanen finns det cirka 125 tomter för villabyggnation i gällande 

detaljplaner som dessutom kompletteras med ca 60 villor årligen med stöd av 

förhandsbesked på tomter som ligger utanför detaljplanelagt område, 

företrädesvis i mindre orter och på landsbygden. Handlingsplanen uppdateras 

av Kommunstyrelsen årligen och utgår från verksamhetsplanen i sin 

redovisning.  

Antalet bostäder som byggts i kommunen har legat på ca 500 bostäder per år de 

senaste fem åren. Samhällsbyggnadsnämndens målvärde för antagna bostäder i 

Sammanfattande tabell från 

Handlingsplan för 

bostadsbyggande 2020-2024. 
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detaljplaner är betydligt högre än så vilket leder till att banken varje år byggs på 

ytterligare.  

Även byggrätter för förskolor bedöms som god i dagsläget men planeringen för 

fler elevplatser i skolor behöver ta fart under några år framöver. Med en 

växande befolkning kommer behovet att detaljplaner för infrastruktur att öka. 

Detta gäller för såväl vägar och gator som för järnvägen. Detaljplaner för att 

säkra stadens elbehov har pågått under flera år och börjar snart täcka behovet 

för ett antal år framöver.  

Flera detaljplaner för verksamheter pågår i strategiska lägen, vilket ger möjlighet 

till expansion av befintliga företag och etableringar av nya. 

Utöver förslaget till Verksamhetsplan finns följande fem detaljplaner bland de 

prioriterade. Dessa fem detaljplaner förskjuter prioriteringen något från Borås 

tätorts centrala delar till ytterområdena.  

- Ekås, Sundshult 1:44, ca 10-20 bostäder 

- Sandhult, Råddehult 1:1, ca 5-10 bostäder 

- Nytt Verksamhetsområde vid 27/41 

- Parkstaden, Parkstaden 1:1, Almås plats, ca 30-50 bostäder 

- Getängen, Getängen 23 m.fl, ca 200-300 bostäder 

 

Prioriteringar av bostadsplaner enligt översiktsplanen 

En ny översiktsplan antogs i april 2018 vilket ska utgöra en bra grund att stå på 

inför de prioriteringar som görs. Planen utgår från att vi ska bli 30 000 fler 

boråsare. Det innebär att ca 15 000 bostäder behöver byggas. För att kunna 

planera för en fungerande infrastruktur, möjliggöra alternativa färdsätt för så 

många som möjligt samt tillhandahålla kommunal service är det viktigt att alla 

arbetar utifrån översiktsplanen.  

Dessutom om det fokuseras på vissa områden och projekt, ökar sannolikt 

efterfrågan och genomförbarheten för dessa projekt. Ett alltför stort antal 

detaljplaneruppdrag och utglesning kan innebära att efterfrågan och 

genomförbarheten blir sämre för vissa projekt.  

Kommunstyrelsen skrev i förra årets yttrande att nedanstående 

fördelningsprincip bör vara styrande i kommande verksamhetsplaner för 

detaljplanering, för att översiktsplanens intentioner tydligt ska implementeras, 

vilket Samhällsbyggnadsnämnden har tagit till sig. Förutsättningar har fått en 

tydlig beskrivning i verksamhetsplanen för 2021.  
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Dock bör Samhällsbyggnadsnämnden inför nästa års verksamhetsplan 

ytterligare utveckla modellen som prioriteringsverktyg. Med fördel kan 

verksamhetsplanen upplägg göras om utifrån kategorier för att tydligare kunna 

diskutera prioriteringar inom varje kategori. 

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att förslaget som är på remiss i år har 

fått en tydligare beskrivning för att underlätta kopplingen till såväl 

Översiktsplanen, Utbyggnadsstrategin som Riktlinjer för bostadsförsörjning än 

tidigare år. Utformningen av verksamhetsplanen har också gjorts om för att få 

en bättre överblick och tydligare koppling till övriga styrdokument. Det innebär 

att exploatörer lättare kan få inblick i kommande års prioriteringsgrunder.  

Detaljplaneläggning är tidskrävande och det innebär att det kommer ta ett antal 

år innan översiktsplanens tankegångar helt avspeglas i verksamhetsplanen, 

vilket Kommunstyrelsen har full förståelse för.  

Årets utfall av bostadsplaner är redovisade i två diagram. Dels utifrån 

remissförslaget utan de tillagda detaljplanerna och dels ett diagram där de är 

inkluderade. Tillägg av detaljplaner redovisas enbart i skrivelsen till 

Kommunstyrelsen och saknas bland prioriterade uppdrag i dokumentet, se 

nedan. (Detaljplaner som beräknas antas innan årsskiftet 2020/2021 är inte 

inräknade.)  
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Gul zon är fortfarande överrepresenterad jämfört med målvärdet, men här 

återfinns många planprojekt som har pågått under flera år. Däremot behöver 

röd zon + utbyggnadsstrategin och  serviceorterna öka ytterligare för att nå 

ÖPs intentioner.  

Samhällsbyggnadsnämnden valde att till verksamhetsplanen lägga till fem 

detaljplaner, varav fyra av dessa är bostadsplaner.  

- Sandhult, Råddehult 

- Ekås, Sundshult 

- Parkstaden, Almås Plats 

- Getängen 

Utfallet utifrån analys av ÖP-zoner blir enligt nedanstående.  

  

Kommunstyrelsen anser att de förslagna planerna är lämpliga att lyfta in i 

verksamhetsplanen för 2021.  
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Synpunkter på Remissförslaget  

Detaljplaner - Bostadsplaner   

Kommunstyrelsen ser att de planer, Blåklinten och Astern (Pulsen-området), 

som Kommunstyrelsen tryckte på i förra årets yttrande finns prioriterade, detta 

kommer att leda till en stor centrumutveckling. Ett område för villatomter har 

lagts till i Viskafors vilket kommer att stärka Viskafors som serviceort, något 

Kommunstyrelsen välkomnar.  

Ny järnväg påverkar framförallt planer söder om riksväg 40. I 

Regementsområdet är det svårt att bedriva aktivt planeringsarbete på grund av 

järnvägskorridorer, men Kommunstyrelsen hoppas på att kunna få 

preciseringar av korridorer under 2021 som innebär att planeringen kan komma 

igång. Kostnader för såväl planarbete som för utredningar debiteras 

exploatören, vilket innebär en hög risk för projektet innan korridorval avgjorts.  

Utöver de planer som är nya i remissutgåvan har det tillkommit fyra 

bostadsplaner som Samhällsbyggnadsnämnden lagt till. Två av dessa möjliggör 

villatomter. Dessa är Råddehult 1:1 i Sandhult samt Sundshult 1:44 i Ekås.  

Dessutom har Parkstaden, Almås Plats lagts till, där Kommunstyrelsen har 

lämnat en dubbel markanvisning. Det innebär att bostäder kommer att 

tillkomma även i Kinnarumma och/eller Borgstena, när den här planen 

förverkligas.  

Getängen är ett av kommunens tänkta omvandlingsområden. En strukturskiss 

är över området angeläget liksom för Knalleland och Gässlösa. Den så kallade 

Halénsfastigheten är på väg att utrymmas. Nya logistiklokaler anpassade till ny 

teknik är nödvändigt. Fastigheten som även inrymmer andra e-handelsföretag 

håller på att tömmas. Området i stort börjar förslummas. Fastighetsägarna i 

området väster om Getängsvägen vill bygga nya bostäder, förskola, 

centrumanläggning, trygghetsboende mm. Fastigheten ligger väster om 

Getängsvägen och bildar en solitär gentemot övriga Getängen och hör mer 

ihop med Byttorp och anslutningen till Rya åsar. Det behövs ett helhetsgrepp 

för att reda ut exempelvis stråk/kopplingar, trafikbarriärer, skala struktur och 

grönstruktur. 

Med beaktande av det ovan nämnda bedömer Kommunstyrelsen samtliga fyra 

tillagda detaljplaner som intressanta att prioritera redan under 2021. 

Detaljplaner - Kommunal service 

Samhällsservice är viktigt för att uppnå en attraktiv stad. Stadsledningskansliet 

och Lokalförsörjningsförvaltningen har varit med och framfört synpunkter 

under arbetets gång och i stora drag fått gehör för våra synpunkter. Utrymmet i 

verksamhetsplanen är begränsat vilket har lett till prioriteringar av kommunens 

egna intressen. Kommunstyrelsen kan konstatera att det i kommande 

verksamhetsplaner kommer finnas ett fortsatt högt tryck på den här typen av 

detaljplaner. 
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Det finns två opreciserade planuppdrag (skola + LSS-bostäder) där 

lokaliseringen ännu inte är bestämd. Kommunstyrelsen kommer att ge uppdrag 

för dessa så fort lokalisering är klar.  

Detaljplaner - Verksamheter 

Utrymmet i verksamhetsplanen är begränsat vilket har lett till prioriteringar för 

kommunens egna intressen för näringslivets möjlighet att utvecklas. 

Kommunstyrelsen kan konstatera att det i kommande verksamhetsplaner 

kommer finnas ett fortsatt högt tryck på den här typen av detaljplaner. 

Verksamhetsområden är en viktig del för att kunna frigöra mer mark för 

bostadsbyggnation och mer personalintensiva verksamheter i mer centrala delar 

av staden. Dessa skapar förutsättningar för såväl nya företag som flytt av 

befintliga företag som behöver utöka alternativt hitta lämpligare lokalisering 

utifrån sin verksamhet.  

Samhällsbyggnadsnämnden valde att även lyfta in detaljplan vid väg 27/41 för 

nytt verksamhetsområde. Denna återfinns även bland ”strategiska 

planeringsprojekt” där Kommunstyrelsen ansvarar för att göra förberedande 

arbete för att kunna bedriva aktivt planarbete. Kommunstyrelsen återkommer 

med formellt uppdrag om detaljplan under 2021.  

Kommunstyrelsen konstaterar att korridorer för den nya järnvägen utmed väg 

40 hindrar möjligheten till utvidgning av Viaredsområdet väster om 

Boråstorpet. Detta innebär att verksamhetsområde vid 27/41 ska prioriteras. 

För Kretsloppsparken är lokalisering ännu inte klar. Järnvägskorridorer har 

problematiserat frågan och ett förslag är att den kan ingå i detaljplan Osdal 2:1 

(Elipsen). Kommunstyrelsen för har ständig dialog med Trafikverket och 

hoppas att snart kunna hitta en permanent lösning för Kretsloppsparken. 

Kommunstyrelsen återkommer med uppdrag under 2021.  

Utvidgning av Sobacken finns också med eftersom Borås Energi och Miljö AB 

behöver ytterligare yta för sin verksamhet.  

Detaljplaner - Övriga 

Det finns ett antal trafikåtgärder som kräver detaljplaneändring. 

Kommunstyrelsen är positiv till att det i år ges plats för två av dessa i 

verksamhetsplanen.  

Boråstorpet - uppdrag  utifrån den Åtgärdsvalsstudie som bedrivs tillsammans 

med Trafikverket. Syftet är att åstadkomma en ny avfart/påfart för att minska 

trafikbelastningen i Viareds industriområde. Planen bör även hantera en fortsatt 

etapputbyggnad till ett fullskaligt trafikmot. Uppdrag ges av Kommunstyrelsen i 

separat ärende. 

Tekniska nämnden är i behov av att ändra detaljplan för att kunna göra 

trafikåtgärder för förbättrad säkerhet och framkomlighet. En av dessa är 

trafikförändringar på Druvefors. Kommunstyrelsen ser denna ändring som 

nödvändig i ett så pass trafikbelastat område i staden. Uppdrag ges av 

Kommunstyrelsen i separat ärende. 
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Kommunstyrelsen är nöjd med att upphävandet av detaljplanen för Hagtornen 

10 ges plats i verksamhetsplanen. Här bör finnas beredskap för att planen hävs 

tidigt 2021.  Järnvägsfrågan kommer inte att vara avgjord innan dess att två år 

har gått från inlämnad bygglovsansökan, vilket innebär att kommunen måste 

upphäva planen innan den tiden går ut, förutsatt att bygglovet inte dras tillbaka 

från exploatören. Om ansökan dras tillbaka behöver inte detaljplanen upphävas, 

vilket borde vara gynnsamt även för exploatören. Dialog kring detta bör hållas 

snarast för att nå en så bra lösning som möjligt för alla parter. 

Ytterligare en mottagningsstation för el behövs i staden. Uppdraget gavs redan 

2019 men är nu läge att prioritera i verksamhetsplanen.   

Planprogram för Nornan är angeläget. Nornan har ett centralt strategisk läge 

men också stora värden som behöver studeras. I första hand är det viktigt att se 

vilken eller vilka användningar som är bäst lämpade för platsen. Tankar kring 

Campus Bäckäng bör tas in och delvis behandlas inom ramen för 

planprogrammet. 

Strategiska planeringsprojekt 

I årets verksamhetsplan listas ett antal strategiska planeringsprojekt som är 

viktiga för att komma vidare i detaljplaneläggningen. Kommunstyrelsen väljer 

att bara kommentera de som Kommunstyrelsen har ansvar för. 

Förarbete Boråstorpet (verksamhetsområde) och Förarbete 27/41 

Kommunstyrelsens önskemål för ytterligare detaljplan för verksamhetsområden 

har fått stå tillbaka 2021. Kommunstyrelsen avser att under det kommande året 

göra förberedande arbete för att detaljplanearbete snabbt och effektivt ska 

kunna startas inom verksamhetsområden när möjlighet ges.  

Parkeringsdokumenten 

Kommunstyrelsen ansvarar för Parkeringsstrategin och regler för parkeringsköp 

som just nu bearbetas och förväntas komma ut på remiss 2021 tillsammans 

med Samhällsbyggnadsnämndens parkeringsregler. Samtliga beräknas kunna 

antas senare under 2021. 

Projekt Göteborg-Borås – ny järnväg 

Detta projekt har högsta prioritet inom Stadsledningskansliet och är den i 

särklass viktigaste översiktliga frågan för Boråsregionens långsiktiga utveckling. 

Trafikverkets utredning om ny järnvägssträckning pågår och det är ännu inte 

klarlagt när definitivt beslut om sträckning kan avgöras. Kommunstyrelsen 

yttrade sig över samråd 2 i november 2020 och samråd 3 planeras till våren 

2021 med ett möjligt beslutsfattande i frågan hösten 2021. Stadsledningskansliet 

verkar för att denna process sker så skyndsamt som möjligt.  

Stadsledningskansliet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen en 

ständig dialog med Trafikverket för att pröva möjligheten för planarbeten som 

påverkas av utredningsområdet.  
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Inför kommande verksamhetsplaner vill Kommunstyrelsen förbereda 

Samhällsbyggnadsnämnden på att det kan komma ett flertal detaljplaner till 

följd av järnvägen som då omgående behöver prioriteras. Dessa detaljplaner 

måste vara klara innan utbyggnaden kan påbörjas, vilket ställer stora krav på 

kommunens planering. Bemanningsfrågan och budgetmedel behöver lösas 

inför att detta arbete drar igång. 

Omvandling av Gässlösa 

Formerna för hur arbetet med en omvandlad stadsdel ska bedrivas studeras nu 

med hjälp av erfarenheter från andra städer. Medel för att börja bedriva 

planering av Gässlösa är avsatt i budget och arbetet kommer att startas upp 

under 2021.    

Strategier för utvecklingen av kommunens serviceorter 

Formerna kring detta arbete är satta och arbetet fortskrider. Medborgarenkäter 

inleder arbetet för att få en lokal förankring redan i inledningsskedet. Målet är 

att arbetet ska slutföras för samtliga serviceorter sommaren 2022.  

Trafikplan för Borås Stad  

Arbetet pågår med Trafikplanen. Remissförslag bedöms färdigställas under 

första kvartalet 2021 och ett antagande någon gång under 2021. Trafikstudier 

inom områdena Knalleland och Gässlösa bör rimligen ske i 

Strukturskisserna/Fördjupade översiktsplaner för respektive område. 

Övrigt 

Kommunstyrelsen konstaterar att Samhällsbyggnadsnämnden har en större 

efterfrågan på detaljplaner än vad som är möjligt att tillgodose och därför är 

prioriteringar viktigt. Det kräver en effektiv organisation och tydlig struktur, 

vilket i sig kan vara svårt då en viss förskjutning av fokus har skett från Borås 

tätorts centrala delar till ytterområdena genom de ytterligare fem detaljplanerna 

som är tillagda. Därmed frångås också de vägledande styrdokument som finns. 

Trots detta så anser Kommunstyrelsen att de tillagda planerna är lämpliga att 

inkludera verksamhetsplanen för 2021.  

Samhällsservice, nya verksamhetsområden och trafikåtgärder är viktigt för att 

uppnå en attraktiv stad. Utrymmet i verksamhetsplanen är begränsat vilket har 

lett till prioriteringar även av kommunens egna intressen. Kommunstyrelsen 

poängterar att fokuseringen ska vara att hålla högst tempo på planer för 

kommunal service, näringsliv, bostäder och infrastruktur. 

Några av de prioriterade detaljplanerna som ligger inom område för 

järnvägskorridorer och stationslägen är tveksamma att bedriva aktivt planarbete 

innan järnvägsfrågan har klarnat ytterligare.  

Det förekommer att mindre detaljplaner som inte finns namngivna i 

verksamhetsplanen tas fram vid sidan av. Exempelvis planer som kan vara bra 

projekt för praktikanter. Planerna kräver dock arbete av andra förvaltningar. 

Dessa planer behöver redovisas på ett sådant sätt att förvaltningarna kan få en 
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tydlig överblick över det arbetet, för att kunna prioritera resurser mm. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis ske i verksamhetsplanen.  

Antalet planbeskedsansökningar som kommer in till kommunen är många varje 

år. Det innebär att det behövs en mer restriktiv hållning till att bevilja dessa för 

att inte öka antalet detaljplaner som inte kan prioriteras. Detta förhållningssätt 

gäller för så väl Kommunstyrelsen som för Samhällsbyggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsen är medveten om att planförfrågningar i serviceorter inte har 

varit speciellt hög. Kommunstyrelsens arbete i dessa orter bör leda till att öka 

inströmningen av planförfrågningar alternativt öppna upp för planering på 

kommunal mark. Detta arbete pågår. 

När planuppdrag avslutas/avbryts vill Kommunstyrelsen ha information om 

detta för att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.  

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget där de fem tillagda planerna från 

Samhällsbyggnadsnämnden lyfts in i verksamhetsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2020-10-29 

2. Verksamhetsplan för detaljplanering 2021, 2020-10-29 

3. Bilaga 1 Förslag Mitt-S – Verksamhetsplan, 2020-10-29 

4. §318, Verksamhetsplan 2021 för detaljplanering, 2020-10-29 

5. Handlingsplan för bostadsbyggande 2020-2024  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se






Verksamhetsplan 2021 för detaljplaner 
 
Förvaltningen har på ett föredömligt sätt tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan 2021. 
Samhällsbyggnadsnämnden är medveten om att planen präglas av de resurser som finns tillgängliga i 
förvaltningen. Att ta fram nya planer blir mer och mer komplicerat, speciellt när man planerar i centrumnära 
områden där många berörda parter är inblandade och hänsyn måste tas till flera viktiga faktorer. 
 
Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Prioriterade planer och icke prioriterade planer. Underlaget har 
varit, ÖP18, utbyggnadsstrategin 2018 - 2035 och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 - 2023 samt 
lokalförsörjningsplan 2020 - 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att antalet, från förvaltningen prioriterade planer, minskar från 53 för 
2020 till 45 för 2020. En minskning med 15%. Samtidigt ökar antalet oprioriterade uppdrag från 31 (2020) 
till 46 (2021) en ökning med 48%. Detta blir en kraftig skevhet i planbalansen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att 5 detaljplaner flyttas över från oprioriterade till prioriterade 
planer. Det blir därmed 50 prioriterade planer för 2021 jämfört med 53 för 2020. Antalet oprioriterade planer 
ligger fortfarande på en hög nivå: 41 (31 för 2020) 
 
Nämnden är fullt medveten om att förvaltningens resurser är begränsade. Att ta fram nya detaljplaner 
finansieras genom plankostnadsavtal och bör därmed vara självfinansierade. Samhällsbyggnadsnämnden 
överlåter till förvaltningen hur planerna ska inrymmas i förvaltningens verksamhet. Effektivisering, fler 
anställda eller fler konsulter? 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att efterfrågan av nya villatomter är fortsatt stort. Två av de 
oprioriterade detaljplanerna innebär ökat anta villatomter och eventuellt annan typ av boende t ex. radhus 
och parhus, Ett av områdena möjliggör även att ta fram kommunala villatomter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  föreslår därför att följande detaljplaner läggs till i den prioriterade listan: 
Ekås, Sundshult 1:44 
Sandhult, Råddehultt 1:1 
 
Behovet av nya verksamhetsområden är mycket stort. Viared Väster är snart fullt liksom Nordskogen. Vi 
behöver därför omgående detaljplanera för ett nytt verksamhetsområde. Området norr om Sobacken bedöms 
som ett lämpligt verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  föreslår därför att följande detaljplan läggs till i den prioriterade listan: 
Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41. 
 
Behovet av nya lägenheter är fortsatt stort i Borås. Två intressanta områden ligger i västra delarna av Borås. 
Strax utanför centrala delarna och nära de populära områdena Parkstaden och Byttorp. 
 
I Parkstaden prövar vi nu en så kallad dubbel markanvisning . Det är angeläget att denna detaljplan 
prioriteras för en bedömning om att fortsätta med denna typ av markanvisning. 
 
Getängen är ett av kommunens tänkta omvandlingsområden. En strukturskiss är över området är angeläget 
liksom för Knalleland och Gässlösa. Den så kallade Halénsfastigheten är på väg att utrymmas. Nya 
logistiklokaler anpassade till ny teknik är nödvändigt. Fastigheten som även inrymmer andra e-
handelsföretag håller på att tömmas. Området i stort börjar förslummas. Fastighetsägarna i området väster 
om Getängsvägen vill bygga nya bostäder, förskola, centrumanläggning, trygghetsboende m m. Fastigheten 
ligger väster om Getängsvägen och bildar en solitär gentemot övriga Getängen och hör mer ihop med 
Byttorp och anslutningen till Rya åsar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  föreslår därför att följande detaljplaner läggs till i den prioriterade listan: 
Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns. 
Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats 
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Denna verksamhetsplan omfattar kommunens 
detaljplanearbete. Planen ger även exempel på 
strategiska planer, program och studier som bör 
arbetas med för att underlätta för effektivare de-
taljplanearbete de kommande åren. Dessa planer, 
program och studier ligger dock inte bara under 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar. Första 
delen innehåller bakgrund och utgångspunkter till 
del två, produktionsplanen. Produktionsplanen 
utgör den politiska prioriteringen av planuppdra-
gen under 2021. Här finns även kartor samt en 
kort presentation av de olika planuppdragen. Del 
tre innehåller en förteckning av de planuppdrag 
som inte kommer att prioriteras under 2021.

Totalt innefattar förslaget till produktionsplan 
1400-2800 nya bostäder, tre skolor, två LSS/
SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och 
service, samt bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen), ett vård- och omsorgsboende 
med mera. Flertalet av de planprojekt som finns 
med i planen är pågående. Vilka planer som ska 
fortsätta och starta 2021 utgår från en samman-
vägd bedömning av i vilken grad de bidrar till 
måluppfyllelse (politiskt antagna mål) och till-
fredsställer behov för Borås Stads utveckling. 

Verksamhetsplanen är framtagen av en arbets-
grupp bestående av tjänstepersoner från Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskans-
liets strategiska samhällsplaneringsavdelning och 
mark- och exploateringsavdelning, Lokalförsörj-
ningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Mil-
jöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltning-
en samt Borås Energi och Miljö. Verksamhetspla-
nen fungerar som underlag för prioritering och 
resursfördelning i planeringsarbete för samtliga 
berörda förvaltningar. 

POLITISKA BESLUT OCH MÅL
Bakgrunden till produktionsplanen är att antalet 
detaljplaneuppdrag idag har ökat och behöver 
mer resurser såväl internt som externt. Vidare 
innebär genomförandet av detaljplaner stora 
kommunala investeringar vilka behöver planeras 
och budgeteras för. Sammantaget innebär det att 
en prioritering av detaljplaneuppdragen årligen 
måste göras. 

Utgångspunkten för prioriteringen är att uppfylla 
mål i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, 
mål- och inriktningsdokument till nämnderna 
samt strategiska planer för den långsiktiga fysiska 
planeringen. 

Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att 
skapa förutsättningar för att uppfylla långsiktiga 
politiska beslut, främst enligt Vision Borås 2025, 
Översiktsplan för Borås, Utbyggnadsstrategi 
2018-2035, Riktlinjer för bostadsförsörjning, Lo-
kalresursplanen och Vatten- och avloppsplanen.  

Det pågår dessutom redan nu flera strategiska 
planarbeten som också påverkar hur detaljplane-
uppdragen prioriteras, som exempelvis arbetet 
med en trafikplan för Borås och ett antal struk-
turskisser för olika delområden. 

Vision Borås 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av 
Kommunfullmäktige som är en vision av vårt 
framtida, önskade Borås. Samhällsbyggnadsnämn-
den är en av flera drivande parter som ska arbeta 
för att förverkliga visionen. Under hösten 2020 
påbörjas ett arbete med att revidera visionen. 

Översiktsplan för Borås
Översiktsplan för Borås antogs i Kommunfull-
mäktige 12 april 2018. I översiktsplanen visar 
Borås Stad hur kommunen ska utvecklas de 
närmaste tjugo åren. Planen pekar ut en över-
gripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, 
naturområden, handel, arbetsplatser med mera. 
Planen beskriver hur vi kan planera för både nu-
varande och kommande generationer boråsare. I 
översiktsplanen anges nio övergripande strategier 

DEL 1 – BAKGRUND OCH 
UTGÅNGSPUNKTER

INLEDNING

för Borås utveckling. Samtliga strategier finns mer 
utförligt förklarade i översiktsplanen. 

• Femkärnighet

• Styrkan kommer inifrån
• Koncentrerat och sammanbundet
• Tätt och mixat
• Mer mötesplatser och målpunkter
• Grönt och blått runtom
• Bygg för mer buss, cykel och gång
• Viskan och textilen synliggörs i staden
• Regional utblick.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Utbyggnadsstrategin antogs av Kommunstyrel-
sen 3 mars 2019. Strategin visar tillsammans med 
Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas 
långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn 
på planering och utbyggnad av centrala och cen-
trumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den 
är ett underlag för prioriteringar och stärker för-
utsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal 
service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin 
riktar sig till alla som vill vara med och utveckla 
Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den 
ger en gemensam målbild för långsiktig stadsut-
veckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025.

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser 
från både kommunen och andra aktörer. För att 
få genomförandekraft behöver utbyggnaden kon-
centreras etappvis så att planering, resurser och 
investeringar kan riktas och samordnas effektivt. 
Det innebär att prioriteringar behöver göras och 
resurser avsättas för att genomföra projekt i de 
utpekade områdena.

Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de 
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla 
planering och byggande i stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen 
har goda förutsättningar att förtätas och bindas 
ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är att 
hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 
8 000 bostäder ska möjliggöras här.
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Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av 
Kommunfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till 
och med 2023. Riktlinjerna är baserade på över-
siktsplanen och anger att kommunens mål för 
bostadsbyggande är 600 bostäder per år. Antalet 
baseras på de senaste årens befolkningsökning. 
Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 % från 
dagens nivå på byggande och är ett led till att nå 
upp till tankegångarna som presenteras i över-
siktsplanen. 

Lokalresursplan 2020-2022
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads be-
hov av lokaler för respektive förvaltning och ge 
bättre förutsättningar för en strategisk kommun- 
övergripande lokalplanering. Planen ligger sedan 
till grund för det årliga arbetet med investeringar 
och leder fram till Kommunfullmäktiges inves-
teringsbeslut. Lokalresursplanen omfattar plan-
perioden 2020 – 2022 men innehåller också en 
utblick mot 2023 och framåt. Lokalresursplanen 
lyfter behov av exempelvis kommunala boenden, 
förskolor och skolor vilket i sin tur kan leda till 
behov av nya detaljplaneuppdrag. 

Vatten- och avloppsplan
Borås Stads Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 
ska säkra en framtida hållbar försörjning av vatten 
och avlopp i Borås Stad, till invånare och verk-
samheter och samtidigt beakta hög miljöhänsyn 
samt minska belastningen på våra vattendrag. Pla-
nen redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som 
ska genomföras under planens giltighetsperiod, 
för att uppnå hållbar och långsiktig VA-försörj-
ning i Borås Stad. Exempel på åtgärd är att peka 
ut VA-utbyggnadsområden, det vill säga områden 
som idag har enskild VA-försörjning och som har 
behov av en förändrad VA-lösning.

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen arbetar övergripande med ex-
empelvis planering, markförsäljning, strategiskt 
arbete kring trafik och kollektivtrafik och för att 
underlätta för utveckling av näringslivet i kommu-
nen. De arbetar bland annat utifrån målet om 600 
byggda bostäder per år, som uttrycks i riktlinjer 
för bostadsförsörjning, och att tillgodose intres-
senter med industri-/verksamhetsmark. 

Zonindelning bostadsplanering
Baserat på de styrdokument som nämnts tidigare 
har Stadsledningskansliet tagit fram en modell för 
rimlig fördelning av bostadsplanering. Modellen 
innebär att en viss procentandel av de bostäder 
som planeras bör ligga inom olika zoner. Produk-
tionsplanen strävar efter att uppnå denna fördel-
ning, men baserat på de planuppdrag som finns 
i väntelistan samt de som redan är pågående är 
det inte möjligt att uppnå den exakt. De utpekade 
zonerna är:

• Röd: Borås, inom utbyggnadsstrategin inklusi-
ve översiktsplanens röda zon

• Orange: översiktsplanens orange zon (med 
undantag av utbyggnadsstrategins område)

• Gul: översiktsplanens gula zon

• Blå: serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sanda-
red, Viskafors)

• Grön: övriga orter och landsbygd 

Utgångspunkten för år 2021 är att ca 50 procent 
av de bostäder som planeras bör ligga inom röd 
zon, 17 procent i orange zon, 15 procent i gul 
zon och 13 procent i blå zon. I övriga orter och 
på landsbygden, grön zon, ska det också finnas 
möjlighet till detaljplaneuppdrag. Cirka 5 % kan 
vara en rimlig nivå för denna zon. I de fall det 
finns planlagd mark inom övriga orter, så han-
teras de direkt med bygglov. Enstaka nya villor 
utanför sammanhållen bebyggelse hanteras med 
förhandsbesked.

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Samhällsbyggnadsnämndens två övergripande 
målsättningar för 2021 är ett planarbete som ger 

ökad livskvalitet för dagens och morgondagens 
boråsare, samt ökad dialog, samsyn och samver-
kan i stadens samhällsbyggnadsprocess. 

Under 2021 ska Samhällsbyggnadsnämnden förse 
Borås med detaljplaner som innehåller minst 850 
bostäder. Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden 
målet att ta fram två strukturskisser per år. 

Planverksamhetens budget
Plan- och bygglovsavdelningen är en självfinansie-
rad verksamhet, vilket innebär att verksamheten 
ska gå runt på intäkter som inkommer i bygglov 
och genom plankostnadsavtal. Det innebär att 
det måste finnas en fördelning mellan privata och 
kommunala planprojekt i produktionsplanen. 

DETALJPLANERING 
Arbetsformer och samverkan 
Att ta fram en detaljplan är en relativt lång pro-
cess. Alla steg är reglerade i plan- och bygglagen 
(PBL). Planprocessen förutsätter ett tätt samar-
bete mellan ett flertal förvaltningar i staden och 
synpunkter inhämtas under hela planprocessen. 
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas 
under planarbetets gång och detta breda arbets-
sätt är en förutsättning för allt planarbete. Dialo-
gen med sakägare och andra externa intressenter 
är också en viktig del i planarbetet. Den bidrar till 
insikt om det unika och ger förståelse för de loka-
la förhållandena på den specifika platsen. 

När ska en detaljplan upprättas?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. 
Initiativet till att starta arbetet med en detaljplan 
kan komma från kommunen själv, från markäga-
re, enskilda personer eller företag. Detaljplan 
krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan 
krävs, kan ansöka om att ändra eller ta fram en 
ny detaljplan. En detaljplan ska bland annat göras 
för ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny 
enstaka byggnad, vars användning påverkar om-
givningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur 
marken ska användas, eller om bebyggelsen har så 
höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

Zonindelning Borås översiktsplan

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan



98 Borås Stad     Verksamhetsplan 2021 - Detaljplanering Borås Stad     Verksamhetsplan 2021 - Detaljplanering

Planbesked 
Initiativet till ny eller ändring av detaljplan kan 
komma från såväl kommunen som privata aktö-
rer. Ansökan om planbesked görs med ett sär-
skilt ansökningsformulär. För att kommunen ska 
kunna göra en bedömning av förutsättningarna 
för planläggning, ska ansökan innehålla en över-
gripande beskrivning av projektet, en volymskiss 
och eventuella inspirationsbilder, redovisning av 
placering, en så kallad situationsplan, och en kort 
beskrivning av hur förslaget kopplas till och på-
verkar omgivningen. Beslut om planbesked ska 
tas av kommunen inom fyra månader. Av beslutet 
ska framgå när planen bedöms kunna antas. Om 
kommunen inte avser att påbörja ett planlägg-
ningsarbete, ska skälen till detta anges i beslutet.

Detaljplaneprocessen
De flesta detaljplaner tas fram enligt ett standard-
förfarande. I enklare projekt kan begränsat förfa-
rande tillämpas. Ett fåtal planer drivs enligt utökat 
förfarande. 

Standardförfarandet kan tillämpas om planför-
slaget är förenligt med kommunens översikts-
plan och länsstyrelsens granskningsyttrande över 
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse och 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

För att kunna växla över till begränsat förfarande 
ska förutsättningarna för standardförfarande vara 
uppfyllda och planförslaget godkännas av sam-
rådskretsen.

Utökat förfarande ska tillämpas när planförslaget 
inte är förenligt med översiktsplanen eller läns-
styrelsens granskningsyttrande över denna, om 
det är av betydande intresse för allmänheten eller 
i övrigt stor betydelse eller om det antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 

Plankostnader
För detaljplaner som den enskilde exploatören har 
störst nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. 
Dessa avtal reglerar samtliga kostnader i samband 
med framtagande av detaljplanen. Kommunen tar 
betalt för nerlagd tid enligt en fastställd timtaxa.

Upprättandet av detaljplaner sker både med egen 
personal och med plankonsulter. När plankonsult 

anlitas är det kommunen som handlar upp kon-
sulten enligt gällande ramavtal. 

Exploatören svarar även för kostnader för grund-
karta och fastighetsförteckning samt nödvändiga 
utredningar, som till exempel miljökonsekvensbe-
skrivning, geoteknik, arkeologi, risk eller buller. 

STRATEGISK PLANERING
Strategisk planering sker på flera olika nivåer och 
utfallet kan bestå av olika typer av dokument. Ge-
mensamt för den strategiska planeringen är att det 
utgör ett viktigt underlag för detaljplaneringen. 
Utöver översiktsplanen är exempel på strategisk 
planering fördjupade översiktsplaner (FÖP),  
planprogram eller övergripande utredningar och 
ställningstaganden. Den strategiska planeringen 
görs av kommunen och är oftast inte bindande 
för myndigheter eller privatpersoner.

Fördjupade översiktsplaner kan handla om att 
fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareut-
veckla strategier samt att peka ut konkreta åtgär-
der för till exempel infrastruktur och trafik. Det 
kan också innebära att kommunen tar fram en 
övergripande bild av hur marken ska användas 
och hur den byggda miljön ska utvecklas och be-
varas i olika områden i kommunen. 

Planprogram görs oftast för ett mindre område 
än en fördjupad översiktsplan, men för ett större 
område än en enskild detaljplan eller fastighet. I 
ett planprogram visar kommunen hur den vill att 
marken ska användas i området och programmet 
fungerar som underlag för kommande detaljpla-
nering. I planprogrammet kan det föreslås en 
lämplig etappindelning för kommande detaljpla-
ner för att till exempel infrastruktur och kommu-
nal service ska finnas på plats i rätt tid. 

Övergripande utredningar fungerar ofta som ett 
underlag för planer på olika nivåer. Utredningar 
görs för att få mer kunskap om ett ämne eller en 
problematik som är större än vad som kan han-
teras i ett enskilt planprogram eller en enskild de-
taljplan. Utredningarna görs för att få förslag på 
åtgärder som behövs och kan göras på flera plat-
ser i kommunen. Ibland kan en utredning utgöra 
underlag för att ställa krav på åtgärder som behö-
ver tas med i en viss detaljplan och för fördelning 
av kostnader för dessa åtgärder.

DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2021

PRODUKTIONSPLANENS  
INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Produktionsplanen innehåller 45 prioriterade de-
taljplaneprojekt samt elva strategiska planerings-
projekt. 

Produktionsplanen utgör en realistisk prioritering 
som är genomförbar inom ramen av tillgängliga 
personalresurser och konsultinsatser. När det gäl-
ler personalresurser utgår prioriteringen främst 
från tillgängliga resurser inom Samhällsbyggnads-
förvaltningen och avdelningen för Strategisk sam-
hällsplanering. Dock förutsätter planeringen även 
resursinsatser hos andra förvaltningar. 

DETALJPLANER OCH PROGRAM
Detaljplaneprojekten ligger under Samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområde. Detaljplanepro-
jekten som är prioriterade i produktionsplanen 
ska startas eller, i de fall de redan är påbörjade, 
fortlöpa under 2021. För varje projekt har det 
gjorts en grov uppskattning av vilken komplexitet 
projektet har, när projektet beräknas antas och 
hur många bostäder det kan komma att innehålla. 
Uppgifterna baseras på olika underlag och säker-
heten varierar mellan olika planer, framförallt be-
roende av skede i planprocessen. 

STRATEGISKA  
PLANERINGSPROJEKT
De strategiska planeringsprojekten ligger under 
olika nämnder, vilket framgår av listan, men arbe-
tet är gemensamt och beroende av förvaltnings- 
överskridande samordning. Gemensamt för dessa 
projekt är att de är av avgörande betydelse för att 
komma vidare med flertalet av de detaljplaneupp-
drag som inte prioriteras 2021. Genom att arbeta 
med strategiska planer och program inledningsvis, 
ökar möjligheten för en snabbare och mindre 
komplex detaljplaneprocess i ett senare skede. 
Utöver dessa prioriterade projekt pågår mycket 
annat arbete som också spelar stor roll för kom-
mande detaljplanering och som därmed påverkar 
prioriteringen.

MINDRE DETALJPLANER OCH  
PLANÄNDRINGAR
Det finns ett flertal detaljplaneuppdrag som 
omfattar mindre ändringar eller är så kallade fri-
märksplaner. Gemensamt för dessa är att de en-
dast medger ett tillskott på ett fåtal nya bostäder 
eller är en mindre ändring av gällande detaljplan 
som till exempel ökad byggrätt. Dessa projekt 
finns inte angivna i produktionsplanen utan fö-
reslås starta i mån av tid och utgöra projekt för 
praktikanter eller projektanställda. Målsättningen 
är att minst ett par av dessa planprojekt ska ge-
nomföras under året. 
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Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021
Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida sju).  
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.  

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

1 Alideberg, Glesvingen 17 Bostäder (studentlägenheter) 2015 ca 80-100 M våren 2021 Granskning genomförd hösten 2020. röd

2 Bergslena, Flugan 9 Centrumändamål, kontor, skola, bostäder, samt möjliggöra 
utbyggnad av bussgata

2016 ca 50-100 H hösten 2022 Förutsätter strategiska studier av Knallelandsom-
rådet, samordning flera planer.

3 Bergslena, Guldbaggen 1 med flera Bostäder, centrumverksamhet 2018 ca 100-300 H hösten 2022 Förutsätter strategiska studier av Knallelandsom-
rådet, samordning flera planer.

4 Centrum, kvarteret Astern Bostäder, kontor med mera 2020 ca 80-120 H våren 2023 Ska studeras i samspel med kvarteret Blåklinten, 
söder om rikväg 40. 

5 Centrum, Horngäddan 8 med flera Rättscentrum 2015 - H våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

6 Centrum, Morfeus 5 med flera Bostäder, flerbostadshus 2018 ca 50-70 H våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

7 Centrum, kvarteret Nornan Program  
Studera hur kvarteret ska utvecklas och kompletteras

2013 - H våren 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

8 Centrum, Viskaholm 2 Bostäder, centrumverksamhet 2017 ca 200-400 H hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

9 Druvefors trafikåtgärd Trafik - M våren 2022 Finns inget planuppdrag ännu.

10 Gässlösa, Gässlösa 5:15 Skola 2019 - M våren 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

11 Göta, Blåklinten 1, Pulsen Kontor, bostäder, service och handel 2019 ca 100-150 H våren 2023 Ska studeras i samspel med kvarteret Astern, 
norr om riksväg 40. 

12 Göta, Hagtornen 10 Upphävande av detaljplan för att underlätta Trafikverkets 
arbete med ny järnvägsdragning

2019 - M våren 2021 Antagande inväntar besked från Trafikverket 
gällande planerat stationsläge.

13 Landala, Kilsund 4 Centrum, handel med mera 2019 - H hösten 2022 Förutsätter strategiska studier av Knallelands- 
området, samordning flera planer.

14 Lundby, Grävlingen 5 Bostäder, centrum, kontor samt ny väganslutning och ny 
bro över Viskan

2019 ca 50-200 H hösten 2022 Förutsätter strategiska studier av Knallelands- 
området, samordning flera planer.

15 Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundsskolan Skola 2020 - M hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020. orange

16 Kristineberg, Gisseberget 1 med flera Bostäder, centrum, förskola, vård- och äldreboende 2017 ca 60-80 H våren 2021 Granskning genomförd hösten 2020.

17 Parkstaden, Ramnås 5 med flera Bostäder (studentlägenheter) 2020 ca 50-100 H hösten 2021

18 Regementet, Osdal 3:4, etapp 2 Bostäder med mera 2008 ca 100-300 H våren 2023

19 Villastaden, Tranan 2 Bostäder, flerbostadshus 2017 ca 10-20 M våren 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

20 Östermalm, Solhem 1 med flera Bostäder, flerbostadshus 2016 ca 80-120 H hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

Detaljplaner och program 
som ska prioriteras 2021
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21 Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg Bostäder, flerbostadshus 2015 ca 30-70 H hösten 2021 Samråd genomfört hösten 2020. gul

22 Hestra, Torpa-Hestra 4:4  Bostäder 2015 ca 15-20 H våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

23 Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1, Nya Hultakyrkan Kyrka, samlingslokal 2017 - M våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

24 Hulta, Hulta 4:41, Storegårdsgatan Bostäder 2012 ca 20-50 M våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

25 Hulta, Hultabacke 1 Ny mottagningsstation för el 2020 - M våren 2022 Flytt av befintlig kyrka avgörande för Borås 
Elnäts tidplan.

26 Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen Idrottsområde, utökning av Bodaskolans verksamhet - H hösten 2022 Finns inget planuppdrag ännu. Helhetsgrepp på 
Bodavallen för att möjliggöra bland annat hallar.

27 Källbäcksryd, del av Källbäcksryd 1:366, Brämhults Torg Bostäder, trygghetsbostäder, torg 2020 ca 20-40 H hösten 2022 Planarbetet ska även omfatta Brämhults torg 
med omnejd. 

28 Lundaskog, Viared 7:3 Verksamheter ej störande / bostäder, villatomter 2018 ca 5-10 M hösten 2021 Samråd 2019. Efter samråd utreds bostäder  
istället för verksamheter. 

29 Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan Bostäder med mera 2017 ca 100-200 H hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

30 Ny skola Skola - H våren 2022 Ytterligare en ny grundskola. Lokalisering i östra 
delen av Borås tätort. Inget planuppdrag ännu. 

31 Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16 Bostäder, flerbostadshus 2016 ca 100-200 H våren 2021 Granskning beräknas genomföras hösten 2020.

32 Trandared, Svärdsfästet 4 Bostäder, flerbostadshus 2018 ca 20-50 M hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

33 Tullen, Enhörningen 7 Bostäder, flerbostadshus 2020 ca 20-30 M hösten 2022

34 Dalsjöfors, Gårda 8:1 med flera LSS/SOL-bostäder, eventuellt utreds även ytterligare  
bostäder i form av flerbostadshus

2020 ca 10-100 M hösten 2022 Planarbetet inleds med stort område. Kan vid 
behov delas upp i två separata ärenden.

blå

35 LSS/SOL LSS/SOL-bostäder ca 5-10 M våren 2022 Ytterligare ett nytt LSS-boende. Plats ej bestämd 
ännu, kan hamna i annan zon. 

36 Viskafors, etapp 1 Bostäder, villatomter ca 10-30 M hösten 2022 Inget planuppdrag ännu. Program godkänt 2019. 
Avser etapp 1 med bostadsutbyggnad i området. 

37 Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera VA-Saneringsområde/utbyggnadsområde  
Område för permanentboende, fler villatomter

2012 ca 20-40 H hösten 2021 grön

38 Kretsloppspark Kretsloppspark, återvinningscentral - M våren 2022 ÅVC Lusharpan ska ersättas och utökas med 
ytterligare funktioner. Plats ej bestämd ännu.

39 Kyllared, Svensgärde 3:1 Verksamheter (kommunal mark) 2019 - M hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.

40 Sjömarken, Lindebergshult 1:10 med flera Bostäder, flerbostadshus och villor 2012 ca 40-60 H hösten 2021

41 Rydboholm 1:342, Sobacken Avfallsanläggning, utvidgning av Sobackens område - M hösten 2023 KS har tillstyrkt, men Samhällsbyggnadsnämn-
den har ännu inte beslutat om planuppdrag. 

42 Sparsör, Sölebo 1:54 Bostäder, parhus/mindre flerbostadshus 2015 ca 20-50 H hösten 2021 Samråd beräknas genomföras hösten 2020.  
Naturvärden och trafikmatning är avgörande.

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021 (fortsättning)
Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida sju).  
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.  

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon
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43 Svaneholm, Bogryd 4:7 Bostäder 2020 ca 5-15 M våren 2022 grön

44 Viared, del av Viared 13:1, nytt trafikmot vid Boråstorpet Trafikmot - H våren 2022 Finns inget planuppdrag ännu. 

45 Osdal 2:1, nytt industriområde Verksamheter (kommunal mark) 2020 - H hösten 2022

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021 (fortsättning)
Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida sju).  
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.  

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon
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Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2021 för att 
underlätta en effektiv detaljplanering
Projekten i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
OBS. Utöver nedanstående projekt kan det finnas andra övergripande arbeten som också pågår och som är 
avgörande för arbetet med detaljplanering.  

Namn Syfte Ansvarig nämnd
Förarbete nytt verksamhets- 
område väster om Boråstorpet

Förarbete i form av strukturskisser, förprojektering, utred-
ningar med mera inför kommande prioritering av detaljpla-
neuppdrag. 

Kommunstyrelsen

Förarbete nytt verksamhets- 
område i anslutning till riksväg 
41 och riksväg 27

Förarbete i form av strukturskisser, förprojektering, utred-
ningar med mera inför kommande prioritering av detaljpla-
neuppdrag. 

Kommunstyrelsen

Fördjupad översvämningskarte-
ring och åtgärdsplan för området 
längs med Viskan från Öresjö till 
Gässlösa

Syftet är att kartlägga översvämningsrisker och ange åtgär-
der för framtida byggnation utmed sträckan. Karteringen 
ska främst omfatta översvämmade vattendrag, i vårt fall 
Viskan, samt skyfall. Kartering och tillhörande åtgärdsplan 
är av stor vikt för stadens framtida detaljplanering, för 
att på ett effektivt sätt kunna hantera de eventuella åtgär-
der som kan bli aktuella. En översvämningskartering och 
åtgärdsplan berör och är till nytta för många av stadens 
förvaltningar och bolag och deras framtida arbeten.

Miljö- och  
konsumentnämnden

Kartläggning av bevarande- 
intressen i oplanerade områden

I Borås finns stora områden som inte är planlagda. För 
att underlätta för hantering av förhandsbesked, bygglov, 
rivningslov och eventuell framtida detaljplanering ska en 
kartläggning av bevarandeintresse i dessa områden tas fram. 

Samhällsbyggnads-
nämnden

Parkeringsdokument,  
övergripande för Borås

Det råder ett stort tryck att ta fram detaljplaner för fler 
bostäder i centrum, vilket också är i linje med stadens mål. 
Allt fler människor i centrum ställer också krav på smarta 
parkeringslösningar. En tätare stad kräver en smart hante-
ring av parkeringar, och för att åstadkomma det måste vi 
samverka i alla frågor där parkering planeras. 

Det finns flera styrdokument kopplade till parkering, både 
på övergripande strategisk nivå samt i form av regler med 
parkeringstal. Samtliga dokument ska fungera som styrme-
del och underlätta för framtida detaljplaneprocesser. Under 
2021 sker arbete med att uppdatera dessa styrdokument. 

Kommunstyrelsen 
och 

Samhällsbyggnads-
nämnden

Strategiska planeringsprojekt 
som ska prioriteras 2021

Projekt Göteborg-Borås – ny 
järnväg

Trafikverket har påbörjat sin nya lokaliseringsutredning för 
ny järnväg Göteborg-Borås. Borås Stad medverkar i arbetet 
för att spela in kommunens önskemål och krav. I dagsläget 
finns stora områden i kommunen som inte går att planera 
eftersom det inte är klart var den nya järnvägen kommer att 
gå. Lokaliseringsutredningen som pågår just nu är viktig för 
att klargöra detta. När utredningen är klar kan kommunen 
påbörja detaljplanering, både för själva järnvägen, och för 
de områden som istället kan utvecklas med bostäder och 
andra användningar. 

Kommunstyrelsen

Strategier för utvecklingen av 
kommunens serviceorter

I Borås översiktsplan pekas Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors ut som kommunens fyra serviceorter. Servi-
ceorterna ska stärkas som lokala centra för omgivande orter 
och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice 
och kollektivtrafik. Just nu pågår ett arbete med att ta fram 
strategier för utvecklingen av kommunens serviceorter med 
närområde.

Kommunstyrelsen

Strukturplan för Gässlösa Gässlösa finns utpekat i översiktsplanen som ett av kom-
munens utvecklingsområden med byggstart 2025. För att 
möjliggöra en utbyggnad av Gässlösa ska arbetet börja 
med ett helhetsperspektiv där vision och mål tas fram i en 
övergripande strukturplan. Uppdraget ska inledningsvis 
förtydligas i ett projektdirektiv. Steg två i arbetet är att uti-
från strukturplanens frågor och omfattning, ringa in fortsatt 
arbetssätt och därefter välja organisation. 

Förslag på upplägg för ovanstående finns i ett särskilt PM 
som var föremål för diskussion på en presidieöverläggning i 
maj 2020. Arbetet förutsätter en resursförstärkning alterna-
tivt en betydande omprioritering inom nuvarande ramar.

Kommunstyrelsen

Strukturskiss för Knalleland Knalleland finns utpekat i översiktsplanen som ett av kom-
munens utvecklingsområden och uppdrag finns att ta fram 
en strukturskiss för Knallelands handels- och evenemangs-
område. Strukturskissen ska redovisa en översiktlig framtida 
struktur, markanvändning och gestaltning av Knalleland. 
Strukturskissen ska redovisa förutsättningar och ställnings-
taganden som ska ligga till grund i det fortsatta detaljplane-
arbetet.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Strukturskiss för västra centrum I västra centrum finns flera pågående och framtida projekt. 
Området är även strategiskt viktigt med tanke på Borås 
centralstation och resecentrum. Strukturskissen ska redo-
visa en översiktlig framtida struktur, markanvändning och 
gestaltning av västra centrum. Strukturskissen ska redovisa 
förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga till 
grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Trafikplan för Borås Stad Trafikplanen för Borås är under framtagande och är en 
handlingsplan för de åtgärder som staden ska vidta framö-
ver vad gäller trafik, den fysiska miljön och de olika tra-
fikslagen. Bland annat ska planen utgöra ett underlag för 
Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete. I de 
delar av kommunen där stora utbyggnader planeras och där 
exploateringstrycket är stort bör fördjupningar av trafikpla-
nen på sikt göras för utreda eventuella åtgärder. 

Kommunstyrelsen
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Detaljplaner som planeras att antas 2020
Nedan listas de projekt som planerar att antas under 2020 och som därmed inte är med i förslaget till produktionsplan.  
Detta avsnitt finns endast med i remissversionen av verksamhetsplanen. Om något av projekten inte hinner antas  
under 2020 kommer de att läggas till i produktionsplanen istället. Planerna i tabellen nedan är uppräknade i  
bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning. 

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

- Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan Bostäder 2017 ca 50-150 M hösten 2020 Granskning genomförd våren 2020. gul

- Centrum, Vile 3 och 4, Kvarngatan Bostäder, påbyggnad 2016 ca 20-50 M hösten 2020 Granskning genomförd hösten 2020. röd

- Viared, Vindbron 1, 2 och 3 med flera, Söder om  
Viaredsmotet

Reglering av huvudmannaskap, verksamheter 2017 - M hösten 2020 Granskning genomförd våren 2020. grön

- Viared Västra, Viared 14:19 med flera Verksamheter 2016 - H våren 2021 Antagande inväntar avtal med Trafikverket  
avseende Nabbamotet.

grön

Detaljplaner som planeras 
att antas 2020
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Kartor med produktionsplanens 
prioriterade planuppdrag

Parkstaden, Centrum, Göta, Druvefors, Villastaden 

Nedan redovisas samtliga detaljplaner och 
program som ska prioriteras 2021. Observera 
att kartorna inte är skalenliga. 

Lundaskog, Hestra, Tullen, Byttorp, Regementet 

Getängen, Lundby, Knalleland, Norrmalm

2
3

13

14

15

22

18

33

1

21

28

4

9

5

6

78

11

12

17

19
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Östermalm, Trandared, Hulta

32

20

24

23

25

Hässleholmen, Brämhult, Svensgärde, Kyllared

27
26 39

Gässlösa, Kristineberg

10

16
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Sjöbo

29

31

Rydboholm, Sobacken

41

Viared, Bosnäs, Funningen

37

4544
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Dalsjöfors

Svaneholm, Viskafors

Fristad, Sparsör

Sandared, Sjömarken

34

36
40

42

43
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Uppdrag som inte prioriteras 2021
Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.  
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.  

Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon

1 Alideberg, Eldflugan 1 Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Knalleland. 2017 M röd

2 Bergsbo, del av Bergsäter 1:1 med flera, Bergsäterskullen Bostäder, flerbostadshus 2019 H Inleds med program. Markanvisningsprocess 
avgörande för tidplan.

orange

3 Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd Bostäder, flerbostadshus 2020 M Inleds med program ihop med Bergsäterskullen. orange

4 Bergsäter, Gulmåran 7 med flera, Coop Göra det möjligt att omvandla befintligt handelsområde till 
bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

2018 H orange

5 Bergsäter, Maskrosen 19 Bostäder 2017 H Kommunstyrelsen har framfört att planarbetet 
bör omfatta ett större område inom kvarteret.

orange

6 Brämhult, Kyllared 1:156 Nytt verksamhetsområde längs med norra sidan av riksväg 
40.

2008 H grön

7 Centrum, Apollo 5 med flera Bostäder, påbyggnad 3 våningar samt täppa till mellanrum-
met som finns mellan kvarterets byggnader. 

2018 M röd

8 Centrum, Karon 1 Undersöka möjligheten till påbyggnad och att komplettera 
fastigheten med hotellverksamhet. 

2019 M röd

9 Centrum, Midas 14 med flera Möjliggöra att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av 
kvarteret Midas 14.

2018 M röd

10 Centrum, Remus 5 Göra det möjligt att inreda med fler bostäder i översta 
våningsplanet

2018 M Planen ska avslutas. Sökande har uppmanats att 
ansöka om bygglov för åtgärderna istället.

röd

11 Centrum, Sandgärdet 6 m fl, Högskolan Expansion av högskolan 2016 H Ändringen är tänkt att utgå från det visionsarbete 
högskolan tagit fram, Campus 2025.

röd

12 Centrum, Ulysses 6 Kontor med mera 2019 H röd

13 Centrum, Vitsippan 1 med flera Hotell, centrumverksamhet 2012 H Samråd genomfört 2012. Inväntar markanvisning 
innan granskning.

röd

14 Druvefors, Forsen 1 med flera Omvandla del av befintliga verksamheter till bostäder samt 
uppföra nya bostadshus. 

2016 H Ligger inom utredningsområde för järnväg, Tra-
fikverket har uppmanat kommunen att avvakta 
med planarbetet. 

röd

15 Druvefors, Resedan 12 Bostäder, flerbostadshus
 

2020 M orange

16 Druvefors, Solrosen 1 Bostäder, flerbostadshus 2017 H röd

17 Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga Studera om det finns möjliga expansionsytor runt den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga 

parkeringslösningar.

2011 M orange

DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- 
OCH PROGRAMUPPDRAG SOM INTE  
PRIORITERAS 2021
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18 Ekås, Sundshult 1:44 Göra det möjligt att bygga bostäder i området. 2020 M grön

19 Frufällan, Längjum 4:17 Göra det möjligt att bygga radhus på fastigheten. 2018 M grön

20 Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns Möjliggöra bostäder och centrumverksamhet. 2017 H En förutsättning för att starta planarbetet är att 
hela Getängsområdet studeras närmare i ett över-
gripande sammanhang. 

orange

21 Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41 Verksamhetsområde 2020 H grön

22 Göta, Bockasjö 1 Ändra tillåten markanvändning som idag är A - allmänt 
ändamål. 

2011 M Planen var föremål för granskning 2013 men 
pausades på grund av Trafikverkets arbete med 
nya järnvägen.

röd

23 Göta, Syrenen 2 och 6 Bostäder 2020 H röd

24 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 med flera Möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigs-
borgs idrottsplats. 

2013 H Samråd genomfördes våren 2016, men planar-
betet pausade sedan på grund av synpunkter 
rörande trafik och arbetet med nya järnvägen.

gul

25 Hestra Parkstad, Solosången 5 Förskola 2018 M Ej aktuell i dagsläget. gul

26 Hulta, Femman 43 Flerbostadshus 2016 M Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av 
exploatör.

gul

27 Hulta, Hultamad 1 Service, verksamheter, bostäder. Ombyggnad och tillbygg-
nad på befintliga hus, cirka 1-3 våningar. 

2016 M gul

28 Kristineberg, Halleberg 13 Bostäder, flerbostadshus. Lokaler i bottenvåningar mot Lars 
Kaggsgatan, eventuellt förskola.

2018 H orange

29 Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 Bostäder, flerbostadshus 2016 M gul

30 Lundby, Grävlingen 1 och 4 Verksamheter, bostäder med mera 2020 H röd

31 Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats Bostäder, flerbostadshus 2020 H Markanvisning. orange

32 Sandared, Sandared 1:24 Bostäder, villor, parhus och radhus 2015 H Inväntar besked från Trafikverket gällande över-
gripande trafik. Se Sandared 1:81 nedan. 

blå

33 Sandared, Sandared 1:81 Bostäder, flerbostadshus 2013 H Samråd 2015. Trafikverket ställde i samrådet krav 
på ombyggnad trafikstruktur.

blå

34 Sandared, Viken 6:1 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 
detaljplan från industri till bostäder.

2019 H blå

35 Sandhult, Kyrkebo 1:30 Bostäder 2018 M Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av 
exploatör.

grön

36 Sandhult, Råddehult 1:1 Bostäder, villatomter 2020 M grön

37 Sjömarken, Räveskalla 1:348 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 
detaljplan från industri till bostäder.

2019 H grön

Uppdrag som inte prioriteras 2021 (fortsättning)
Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.  
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.  

Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon
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38 Sjömarken, Räveskalla 1:39 med flera Bostäder, villatomter. Delar av kringliggande område, till 
exempel en fotbollsplan, tas också med för att ändra de gäl-
lande planerna så att de stämmer med hur ytorna används.

2015 H grön

39 Sjömarken, Räveskalla 1:499 med flera Markanvändningen i området ska utredas. 2015 H grön

40 Sjömarken, Viared 7:67 med flera Bostäder, flerbostadshus samt förskola 2015 H grön

41 Sjömarken, Viared 8:40 Bostäder, radhus samt en villa 2008 H grön

42 Svensgärde, Laggarebo 1:1 Bostäder, villatomter 2016 M grön

43 Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera Tillskapa industri på befintlig skogsmark för att utöka den 
befintliga angränsande industriverksamheten.

2014 M grön

44 Viared, Viared 5:1, Segloravägen Utöka verksamhetsområdet längs Segloravägen. 2013 M grön

45 Viared, Viared Östra Möjliggöra verksamhetsområde i anslutning till riksväg 40 
och riksväg 27.

2009 H grön

46 Övre Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65, 
Kaskelotten

Bostäder, flerbostadshus 2020 M gul

Uppdrag som inte prioriteras 2021 (fortsättning)
Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.  
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.  

Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) är målet att 
bygga 600 bostäder per år.

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2020 ge ett 
tillskott på ytterligare 950 byggrätter för bostäder 
under året.
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Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2019
För att få en bild av bostadsbyggnationen under de 
sanaste fem åren redovisas nedan en sammanställning 
av antalet bostäder som har fått startbesked under 
respektive år.

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

2015 2016 2017 2018 2019
Flerbostadshus 197 296 319 275 151
Enbostadshus 97 110 95 112 114
Ombyggnad 55 74 104 90 145
Summa: 349 480 518 477 410

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad

Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller på sidan 8-17 i handlingsplanen 
redovisar bedömd bostadsbyggnation och inte den 
faktiska byggnationen som kommer att ske. Däremot 
är det svårt att förutse vilka av byggprojekten som 
kommer att starta under 2020-2024. 

Bostäderna är grupperade i fem olika tabeller med 
utgångspunkt i Borås Stads översiktsplan (2018). 
Denna indelning är till stöd vid kommande prioritering 
av detaljplaner. 

I översiktsplanen är Borås (centralorten) indelad i tre 
zoner: stadskärnan, centrumnära bebyggelse och övrig 
stad. (se bild 1) I en komletterade Utbyggnadsstrategi  
(bild 2) till översiktsplanen läggs ramar för hur 
bostadsplaneringen i staden ska genomföras. 

Tabell 1 (röd)
Det innebär i stora drag att stadskärnan inklusive 
utvecklingsområdena Knalleland och Gässlösa samt 
kopplingarna där emellan (se bild 2) ges extra fokus 
i planeringen. I dessa områden bör hälften av våra 
tillkommande bostäder hamna. Projekt inom dessa 
områden presenteras i tabell 1 på sidan 8-9 och 
illustreras med en röd färg, för att tydligare påvisa 
kopplingarna till översiktsplanens kartor.
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Bild 1 Områdesindelning för staden enligt översiktsplanen, Stads-
kärnan (röd), centrumnära (orange) och övrig stadsmiljö (gul) 
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Bild 2 Området som omfattas av utbyggnadsstrategin (2019).
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Tabell 2 (orange)
I den centrumnära zonen ingår de staddelar som 
ligger ca en kilometer från stora torget. Ett undantag 
görs i denna tabell av de delarna som ingår i 
Utbyggnadsstrategin (bild 2). Denna tabell redovisas på 
sidan 10-11 och illustreras med orange färg.

Tabell 3 (gul)
Öviga delar av staden ingår i den gula zonen (se bild 
1) . Tabellen på sidan 12-13 illustreras med gul färg i 
enlighet med översiktsplanen. 

Tabell 4 (blå)
Våra fyra serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors) grupperas tillsammans. I tankegångarna 
till översiktsplanen bedöms de växa med vardera ca 
500 bostäder (mosvarar 13% av den tillkommande 
bebyggelsen). Denna tabell presenteras på sidan 14-15 
och illustreras med blå färg.

Tabell 5 (grön)
I den femte tabellen på sidan 16-17 redovisar de övriga 
orterna i kommunen samt landsbygden. Här är det 
viktigt att ha med sig att enskilda förhandsbesked/
bygglov som lämnas inte redovisas i denna tabell. Dock 
är ett shablontal redovisad för tillkommnde spridd 
bebyggelse som de senaste åren legat på ca 60 bostäder 
per år. 

Tabellernas uppbyggnad
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om vilket 
område i kommunen, samt vilken fastighet och adress 
som objektet finns. Därefter följer vem som planerar 
att bygga (byggherre). När Borås Stad står som 
byggherre är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
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Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Den övesta delen av tabellen innehåller en lista med 
planer som har fått laga kraft, vilket innebär att de är 
klara för att behandla bygglov på. Dessutom är listan 
kompletterad med kända projekt som kan påbörjas 
på äldre detaljplaner som inte blev genomförda i nära 
anslutning till detaljplaneläggningen. Här återfinns 
bland annat villatomter som ligger ute till försäljning 
via Borås Stads hemsida. Kommunen har således 
gjort de förberedande stegen fram till utbyggnad 
av projektet. Yterligare projekt kan finnas här, som 
kommunen inte har fått med i denna inventering.

I den mittersta delen av tabellen listas alla projekt 
där det pågår aktivt detaljplanearbete. Tidplanen 
är styrd utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens 
Verksamhetsplan för detaljplanering där planerad 
tidpunkt för antagande finns angiven. Listan innehåller 
även antagna detaljplaner där överklagandeprocess 
pågår. Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner 

och antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår 
ifrån att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen 
har antagits.

Nederst i tabellen listas övriga projekt för bostäder 
som antingen har sökts planbesked för men ännu 
inte fått beslut eller redan har fått detaljplanuppdrag 
men som inte prioriterats i produktionsplanen. Den 
innehåller även inkommande projekt som fortfarande 
inte har fått detaljplanuppdrag.  Några av dem 
redovisar ett preliminärt antal bostäder inom projektet 
utifrån det som angivits i ansökan men som kan 
justeras när och om detaljplaneuppdraget aktualiseras. 
Samtliga i denna kategori saknar angiven tid för möjlig 
byggstart.

Kort sammanfattning av tabellerna
I de planerade projekten går det att söka bygglov för ca 
2500 bostäder idag. I de projekten som är väldigt stora 
är det troligt att utbyggnaden pågår under ett antal år 
vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. Dessutom kan 
ytterligare projekt komma till utav de detaljplaner som 
antas och får laga kraft under första halvan av 2020.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 60 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 
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Antalet bostäder som byggstartar under 2020 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 

I de detaljplaner som är prioriterade av 
Samhällsbyggandsnämnden finns det sammanlagt ca 
4000 bostäder som planeras antas under 2020-2022. 
Några av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

  

Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Tabell 1: Bostadsprojekt i Borås inom utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25
Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200

Summa 515

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 våren 2021
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2021 delvis markanv.
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 överklagad okt 2019
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 350 125 125 100 350 125 225 våren 2021
Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020 framtida tävling
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen  Castellum 100 100 100 100 100 våren 2022

Summa: 870

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Astern  Sven Eriksonsgatan Borås Stad    Planprogram finns
Centrum Astern 5 Sven Eriksonsgatan Privat Planbesked ej beslutad
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Göta Blåklinten (Pulsen) Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat Planbesked ej beslutad
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25
Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200

Summa 515

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 våren 2021
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2021 delvis markanv.
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 överklagad okt 2019
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 350 125 125 100 350 125 225 våren 2021
Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020 framtida tävling
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen  Castellum 100 100 100 100 100 våren 2022

Summa: 870

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Astern  Sven Eriksonsgatan Borås Stad    Planprogram finns
Centrum Astern 5 Sven Eriksonsgatan Privat Planbesked ej beslutad
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Göta Blåklinten (Pulsen) Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat Planbesked ej beslutad
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 2: Bostadsprojekt i Borås inom orange zon i ÖP (med undantag av                                  utbyggnadsstrategins områdepågående) 
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 96 58 38 96 20 76
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 72 72 72 72
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 144 144 144 48 48 trygghetsbostäder
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 80 80 53 213 213 30
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling

Summa 578

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2020
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 90 17 56 17 56 hösten 2021 Markanvisning
Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta m.fl. 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2020
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 hösten 2020
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50 våren 2020
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad 50 50 50 50 50 våren 2021 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2021 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50 50 50 våren 2020
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60 60 hösten 2021
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20 20 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2020

Summa: 1505

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB
Göta  Syrenen 4 Varbergsvägen Privat
Göta  Syrenen   Varbergsvägen Järngrinden Planbesked ej beslutad
Göta  Göta 1:1 m.fl Varbergsvägen Borås Stad  
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen Markanvisning
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 2: Bostadsprojekt i Borås inom orange zon i ÖP (med undantag av                                  utbyggnadsstrategins områdepågående) 
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 96 58 38 96 20 76
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 72 72 72 72
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 144 144 144 48 48 trygghetsbostäder
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 80 80 53 213 213 30
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling

Summa 578

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2020
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 90 17 56 17 56 hösten 2021 Markanvisning
Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta m.fl. 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2020
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 hösten 2020
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50 våren 2020
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad 50 50 50 50 50 våren 2021 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2021 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50 50 50 våren 2020
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60 60 hösten 2021
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20 20 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2020

Summa: 1505

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB
Göta  Syrenen 4 Varbergsvägen Privat
Göta  Syrenen   Varbergsvägen Järngrinden Planbesked ej beslutad
Göta  Göta 1:1 m.fl Varbergsvägen Borås Stad  
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen Markanvisning
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 3: Bostadsprojekt i Borås inom gul zon i översiktsplanen
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshage 2 Pålsgatan HusArvid 3 3 3 3
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 4 2 2 4 4 villatomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Ekeblad bostad AB 12 12 12 12 Markanvisning
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2‐3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa‐Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 599

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 150 70 60 150 150 hösten 2020 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 våren 2020 Markanvisning
Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 15 15 15 15 våren 2020
Hulta Femman 43 Högagärdsgatan Privat 7 7 7 7 hösten 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 50 50 50 50 hösten 2020
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 220 60 60 50 50 220 220 hösten 2020
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Torpa‐Sjöbo utveckl. AB 250 100 100 50 250 250 hösten 2020 Markanvisning
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Obos 14 14 14 14 överklagad feb 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2021
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021

Summa: 844
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Gul zon Kommentar

Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshage 2 Pålsgatan HusArvid 3 3 3 3
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 4 2 2 4 4 villatomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Ekeblad bostad AB 12 12 12 12 Markanvisning
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2‐3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa‐Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 599

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 150 70 60 150 150 hösten 2020 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 våren 2020 Markanvisning
Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 15 15 15 15 våren 2020
Hulta Femman 43 Högagärdsgatan Privat 7 7 7 7 hösten 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 50 50 50 50 hösten 2020
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 220 60 60 50 50 220 220 hösten 2020
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Torpa‐Sjöbo utveckl. AB 250 100 100 50 250 250 hösten 2020 Markanvisning
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Obos 14 14 14 14 överklagad feb 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2021
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021

Summa: 844
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Gul zon Kommentar

Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 4: Bostadsprojekt i serviceorter
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hagvägen Hedagården HusArvid/Järngrinden 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60 Markanvisning
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 8 4 4 10 10
Sandared Sandhults‐Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 13 13 13 13 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 30 30 30 30 30 trygghetsbostäder
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 282

Prioriterade detaljplaner 2020
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40 våren 2020
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 15 15 15 våren 2021
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 30 70 100 100 våren 2021
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 15 20 50 50 våren 2021 villatomter

Summa: 205

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



15

Tabell 4: Bostadsprojekt i serviceorter
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hagvägen Hedagården HusArvid/Järngrinden 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60 Markanvisning
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 8 4 4 10 10
Sandared Sandhults‐Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 13 13 13 13 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 30 30 30 30 30 trygghetsbostäder
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 282

Prioriterade detaljplaner 2020
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40 våren 2020
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 15 15 15 våren 2021
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 30 70 100 100 våren 2021
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 15 20 50 50 våren 2021 villatomter

Summa: 205

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 2 3 2 3 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1       2 2 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4   4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 2 1 2 1 6 6 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 3 2 8 8
Sparsör Gingri‐Kil 1:33 Hovalidsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter alt. LSS
Sparsör Lundagården 2:52‐53 Villavägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Bogrydsvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Bokärrsv / Lars Johans v.  Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 562
Prioriterade detaljplaner 2020
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2021 villatomter
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Kyrkebo 1:18 Furuvägen Privat 12 12 12 12 hösten 2021
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 15 20 15 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2020
Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50 överklagad mars 2020

Summa: 543
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Planbesked ej beslutad
Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sandhult Råddehult 1:1 Planbesked ej beslutad
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg
Sjömarken  Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat Planbesked ej beslutad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3: Bostadsprojekt i övriga orter och landsbygd
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 2 3 2 3 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1       2 2 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4   4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 2 1 2 1 6 6 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 3 2 8 8
Sparsör Gingri‐Kil 1:33 Hovalidsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter alt. LSS
Sparsör Lundagården 2:52‐53 Villavägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Bogrydsvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Bokärrsv / Lars Johans v.  Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 562
Prioriterade detaljplaner 2020
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2021 villatomter
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Kyrkebo 1:18 Furuvägen Privat 12 12 12 12 hösten 2021
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 15 20 15 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2020
Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50 överklagad mars 2020

Summa: 543
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Planbesked ej beslutad
Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sandhult Råddehult 1:1 Planbesked ej beslutad
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg
Sjömarken  Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat Planbesked ej beslutad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Ärendet i sin helhet 

Syftet med planen är att möjliggöra ca 55 bostäder i området. Största delen av 

planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte 

är i drift längre. Planen bidra därmed till att området som har stått öde kan 

bebyggas och att befintlig infrastruktur nyttjas. Kollektivtrafik finns inom 

gångavstånd.  

Förutom området där handelsträdgården fanns så ger planen möjlighet att 

komplettera området med nya bostäder mellan Hulta Ängar och längs 

Storegårdsgatan.  

Området har en lantlig karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med 

närheten till friluftsområdet Kransmossen gör att områdets utformning är 

småskalig. Framförallt planeras det för par-/rad-/kedjehus men det blir även 

möjligt att bygga mindre flerbostadshus och villor. 

Exploatören ges möjlighet att köpa till mark av kommunen.                         

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till granskning för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, 

Storegårdsgatan, Borås Stad BN2011-1781, 2020-10-28 

2. Planbeskrivning Hulta 4.41, 2020-10-28 

3. Plankarta Hulta 4.41, 2020-10-28  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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  Sida 
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet, som tidigare varit planlagt till handelsträdgård, 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och förskola samt ett 
villaområde. Ett par hundra meter söder om området ligger 
Trandared och i sydost ligger Kransmossens friluftsområde. 
Planområdet är cirka 1.5 hektar stort och ägs av Fastighetsbo-
laget Hulta Ängar i Borås AB, Borås Stad och av privatperso-
ner. Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur och bostad inryms till viss del inom det aktuella 

området. För P276 berörs endast mark som är planlagd till 
park i nuläget, detsamma gäller för P665 där aktuell mark 
är planlagd till park. Genomförandetiden har gått ut för 
samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.

Plan- och bygglovschefen beslutade 17 januari 2020 att sända 
detaljplanen på samråd. Samrådet pågick mellan 24 januari - 
21 februari 2020. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse 

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 4 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2021 
Laga kraft 1 kvartalet 2021

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, Borås Stad, upprättad den 8 oktober 2020

Karta över gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handels-
trädgård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är 
nu rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydost om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen på Hulta, men lämnar kvar en korridor av 
oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta. Den 
tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, rad- och 
enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i tre 
våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett 
flertal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hans-
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus på 10 minuter, Södra torget på 15 
minuter och Borås central på 20 minuter. 

sons handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest 
fanns det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de 
flesta tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder 
när Hulta och Trandared växt fram. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  
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Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudled för både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 
Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 

på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 
och andra funktioner samt till Borås centrum kan flertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och den tillkommande 
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Planområdet finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 

Befintlig bebyggelse.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

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

Dagvatten
Dagvatten från området kommer att avledas via dagvatten-
ledningar och diken till Kransmossen. Då ett större område 
kommer att hårdgöras än innan exploateringen krävs åtgärder 
för dagvatten. Detta ska utföras genom central fördröjning 
inom planområdet genom tex damm eller underjordiskt 
magasin med en effektiv volym på 45 kubikmeter. En 
bestämmelse om andel hårdgjord yta finns också i plankartan 
vilket säkerställer att viss mark fortsatt kommer att ha en 
upptagningsförmåga. 

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel. 
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El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig. 

I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
som i plankartan är markerat som u-område.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 meter över havet med de högsta nivåerna i den norra 
delen. Större delen av planområdet är en före detta handels-
trädgård som tagits ur drift men också tidigare oexploaterade 
ytor som består av en skogsdunge. I området finns också en 
villa med tillhörande trädgård. Det finns några träd inom 
området som bidrar till områdets karaktär och som borde 
bevaras om möjligt, dels ett äldre äppelträd och en ask. I 
anslutning till äppelträdet finns även en jordkällare från 
tidigt 1900-tal, det skulle vara karaktärskapande om även den 
kan bevaras även när området bebyggs.

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Skogsdungen har tidigare varit oexploaterad 
och de biologiska värden som finns där försvinner, men i 
sammanhanget handlar det varken om stora ytor eller stora 
värden. Större delen av planområdet är redan ianspråktagen 
och saknar i stort naturvärden. 

Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns en trädallé som är en skyddad biotop. 
Trädallén är lokaliserad på mark som är planlagd till park och 
den planeras inte att tas ner. Om det i framtiden skulle krävas 
åtgärder som påverkar allén krävs biotopskyddsdispens från 
Länsstyrelsen.

Inom området finns stenmurar, åkerholmar och hällar. Dels 
finns det en stenmur och före detta åkerholme i området 
där flerbostadshusen planeras som inte bedöms omfattas av 
biotopskyddet då marken inte är att betrakta som åkermark. 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

Området är idag planlagd till park och till viss del natur, men 
har inte skötts i någon stor omfattning och är bevuxen av sly 
och en del lövträd.

Det finns också en stenmur i plangränsen åt väst som inte 
bedöms vara biotopsskyddad, då marken i planområdet inte 
är att betrakta som jordbruksmark. Stenmuren bedöms dock 
vara biotopskyddad utanför planområdet där hagen börjar. 
För att bevara områdets karaktär och stenmurens värden så 
ska stenmuren bevaras. Det finns också en del synliga hällar i 
planområdet som skulle betraktas som åkerholmar om de var 
lokaliserade i jordbruksmark.

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder, 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken valts ut 
sett till den del som kan exploateras utan att störa omgiv-
ningens natur, kultur och friluftsvärden mer än nödvändigt. 
Grusvägen mellan Hulta Ängar och Trandared har setts som 
en naturlig gräns mellan exploatering och mer lantlig miljö. 
Söderut finns ett grönt stråk mellan Västergårdshagen och 
skogarna österut och därför blev den södra gränsdragningen 
naturlig att behålla kring ungefär den yta som varit ianspråk-

tagen av den tidigare Handelsträdgården. I planområdets 
nordöstra del tas viss naturmark i anspråk och den marken 
bedöms ha ringa naturvärden. Området där handelsträdgår-
den tidigare låg behöver saneras för att exploateras, vilket är 
positivt ur miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Planområdet ligger i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att planområdet befinner sig i kantzonen av ett 
område som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: 
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar. 
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden enligt 
Grönområdesplanen. Området har höga frilufts- och rekrea-
tionsvärden, samt höga och mycket höga bevarandevärden. 
Delar av området har värden för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks- och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
jordbruksmarken strax söder om planområdet en viktig grön 
kil in i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen 
och vidare mot Ollonstupet. Denna är utpekad i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärd att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 

Karta Grönområdesplan.
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har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markköp mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har efter samrådet utfört en markteknisk undersök-
ningsrapport och ett tekniskt PM gällande geoteknik (WSP, 
2020-05-29). Slutsatserna sammanfattas nedan. För hela 
undersökningen och PM se bilagorna.

Stabiliteten inom området är tillfredsställande. Längs med 
fastighetsgränsen i väster, som gränsar till den brantaste 
delen av slänten ner mot bäcken, planeras enfamiljshus/
parhus i endast en till två plan med ett minsta avstånd till 
släntkrön på cirka 10 meter. Eftersom jorden består av 
friktionsjord med ett generellt litet djup till berg, berg i dagen 
syns på flertalet ställen mellan bäck och planerade byggnader 
samt under planerade byggnader, bedöms inte någon risk för 
spontana skred eller ras föreligga. 

Sättningsförhållandena i friktionsjord är mycket goda. Några 
nämnvärda sättningar uppkommer inte under förutsättning 
att det befintliga mullhaltiga ytjordsskiktet samt den översta 
jorden med lös lagringstäthet schaktas bort under blivande 
byggnader och uppfyllnader.

Utifrån SGU:s urankarta klassificeras marken som högradon-
mark och nya byggnaders grundkonstruktioner ska byggas 
med Radonsäkert utförande. Omklassificering av marken 
med avseende på radon är möjlig om mätning utförs i aktuellt 
område alternativt att det redan finns uppmätta värden som 
klassificeringen kan baseras på.

Grundläggning skall utföras och kontrolleras i Geoteknisk 
kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). Generellt gäller 
att det mullhaltiga ytjordsskiktet skall schaktas bort under 
blivande byggnader och hårdgjorda ytor. Grundläggning av 
byggnader kan utföras med plattor på traditionellt sätt, både 
på naturligt lagrad friktionsjord och på packad återfyllning 
efter urgrävning av organisk och lös jord. Även grundlägg-
ning på berg och på packad sprängbotten kan bli aktuellt 
beroende på höjdsättning eftersom berget går i dagen samt 
påträffas på litet djup under markytan i norra delen. För att 
inte otillåtna sättningsdifferenser skall uppstå under tänkta 
byggnader skall i detta fall minst 0,5 m berg sprängas bort 
under underkant platta innan packad återfyllning utförs om 
endast delar av huset kräver bergschakt.

Schaktslänter, gäller även för ledningar, skall läggas i lutning 
1:1,5 till 1:2 vid schakt ovan grundvattenytan. De schaktmas-
sor som uppfyller kraven för materialtyp 2 kan återanvändas 
för fyllning under byggnaderna.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit 
föroreningar som behöver saneras innan dess att bostäder 
kan byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, 
arsenik, kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 
Undersökningen och tidigare utförda undersökningar finns 
som bilagor till planhandlingarna. 

Syftet med markundersökningen var att komplettera 
tidigare miljötekniska markundersökningar utförda av 
WSP. I undersökningen har ingått att avgränsa tidigare 
påträffade föroreningar, provta områden där oljecisterner 
tidigare befunnits inom området, klargöra var förvaring 
av kemikalier/ bekämpningsmedel skett samt placering för 
kompost- och avfallsområden och översiktligt klargöra vilka 
saneringsåtgärder/ riskminskande åtgärder som behöver 
utföras i samband med framtida exploateringsarbeten.

Uppmätta halter av föroreningar överstiger som högst 
Naturvårdsverkets generella jämförvärden för MKM (mindre 
känslig markanvändning, tillämpbart vid kontor och indu-
striändamål) och/eller åtgärdsmålet för aktuellt område, KM 
(känslig markanvändning, tillämpbart vid bostäder).

Baserat på laboratorieresultaten från provtagna medier år 
2015, 2016 och nu utförd undersökning 2020 kan konsta-
teras att föroreningssituationen gällande metaller i jord 
inom föreslaget planområde framförallt är koncentrerad 
till huvudsakligt område för kompost belägen sydväst i 
undersökningsområdet, i ytlig jord i den centrala delen av 
undersökningsområdet där det tidigare funnits växthus/ 
odlingsbäddar och i ytlig jord sydväst om verkstad/ tidigare 
billackering i den sydöstra delen av undersökningsområdet.

I komposten uppmättes arsenik (As), barium (Ba) och zink 
(Zn) över nivå för MKM och bly (Pb), kadmium (Cd) och 
koppar (Cu) över nivå för KM. Centralt i undersöknings-
området där det tidigare funnits växthus/ odlingsbäddar 
uppmättes As, Pb och Cd över nivå för KM. I översta 
nivån för mark under cementplatta i anslutning till tidigare 
växthus/ odlingsbäddar uppmättes Zn över nivå för KM. I 
mark under och sydväst om byggnad för tidigare verkstad/ 
billackering uppmätts Ba och Zn över nivå för MKM och 
Ba, Cd, Cu, kvicksilver (Hg), Pb och Zn över nivå för KM.

Avgränsning av metallföroreningar i plan och djup, med 
uppmätta halter under åtgärdsmålet KM, har väster om den 
centrala delen av undersökningsområdet, där det tidigare 
funnits växthus/ odlingsbäddar, tidigare skett via handgrävt 
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samlingsprov (SP 1607) och i nu utförd undersökning via 
analys av flera jordprover i ytliga och underlagrande nivåer 
uttagna med borrbandvagn i den centrala, nordvästra, 
nordöstra, östra och södra delen av undersökningsområdet. 
För metallföroreningar strax sydväst om verkstad/ tidigare 
billackering kvarstår dock vissa osäkerheter i avgränsning 
i ett djup av 0,5-1 m samt i plan längre söderut inom 
föreslaget planområde. Eventuellt ytterligare avgränsning 
utförs lämpligen i samband med ett kontrollprogram under 
exploateringsarbete.

Polyklorerade bifenyler (PCB) har påträffats i halt över 
åtgärdsmålet KM i vad som liknar en gammal markyta vid 
1–1,2 meters djup i den sydöstra delen av undersökningsom-
rådet och i komposten.

Petroleumämnen har inte påvisats i halt över nyttjade 
jämförvärden i ytlig jord under tidigare placeringar för 
cisterner på området.

Bekämpningsmedel har inte påträffats i halt över laborato-
riets rapporteringsgräns i kompost. I jord under cementplatta 
vid huvudsaklig beredningsplats av bekämpningsmedel 
uppmätts DDT och DDE i halt över laboratoriets rapporte-
ringsgräns. Den totala halten av de båda ämnena understiger 
dock nyttjade jämförvärden för bostadsändamål.

Saneringsåtgärder/ riskminskande åtgärder rekommenderas 
i ytlig jord inom de förorenade delområdena (kompost, 
centralt i område vid tidigare växthus/ odlingsbäddar och 
sydväst om tidigare verkstad/ billackeringsfirma).

I rapporten lokaliserades ett avfallsområde strax sydöst om 
området. Innan detaljplanen antas så kommer även detta 
område att undersökas där det ska framgå vilken påverkan 
avfallsområdet har på planområdet. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

Översvämningsrisk 
Planområdets nordöstra del, där det planläggs för flerbostä-
der, har risk för översvämning vid 100-årsregn och där ska 
marken höjas till minst 193,8 meter över havet. Se bild längre 
ner på sidan.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-
das genom exploateringen som medges i detaljplanen.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status. Planförslaget innebär att användningen för 
större delen av området ändras från att medge handelsträd-
gård till att medge bostäder marken är dessutom förorenad 
och ska saneras vilket bedöms som positivt för kvaliteten på 
grundvattnet och påverkan borde således vara positiv.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

Hundraårsregn med sektion. Scalgo.
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Planområdet ligger i ett område med begränsad trafik. 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. Kommunens 
översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1 innebär att den delen planläggs som 
lokalgata. Bestämmelsen GÅNG1 innebär att den delen 
planläggs som gångförbindelse mellan det nya bostadsområ-
det och grusvägen intill.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
för allmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
deallmänna platser inom planområdet som planläggs till 
park. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna.

Bestämmelserna GATA1 och GÅNG1 innebär att gatumar-
ken blir allmän plats med enskilt huvudmannaskap.

Kvartersmark
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
B eller E1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för teknisk 
anläggning. I området beteckat E1 är syftet att en transforma-
tionsstation ska byggas.

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller fyra olika bestämmelser som reglerar 
hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom område 
med den beteckningen så är största tillåtna byggnadsarea 450 
m2 . Denna bestämmelse gäller för den del av området där 
det större av de två flerbostadshusen planeras. e2 innebär att 
största byggnadsarea är 230 m2 utöver detta får en komple-
mentbyggnad på 60 m² byggas. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där det mindre av de två flerbostadshusen 
planeras. e3 innebär att största byggnadsarean är 200 m2 inom 
egenskapsområdet. e5 innebär att största byggnadsarean är 40 
% per fastighet inom användningsområdet. 

d1 reglerar att minsta fastighetsstorlek för friliggande enbo-
stadshus är 300 m2.

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad. Cirklar längs en linje innebär förbud mot utfart.

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom tillexempel 
skorsten får avvika från den bestämda höjden. Det finns 
också en bestämmelse om att minsta takvinkel får vara 20 ° 

för vissa delar av området medan de delarna där flerbostads-
hus planeras ska takvinkeln vara mellan 35-47° och takkupor 
får högst motsvara 1/3 av takets längd.

Buller 2019

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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Maximal BTA för flerbostadshusen är 1815 m2..

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att bostadsdel av huvudbyggnad ska placeras 
minst 3 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas över 
fastighetsgräns. p2 innebär att garage, carport och garagedel 
av huvudbyggnad ska placeras 6 meter från gata. f1 betyder 
att endast rad-, par-, kedje- eller villor får byggas. f2 och f3 är 
utformningsbestämmelser som reglerar att byggnaderna får 
vara maximalt två respektive tre våningar. 

Markens annordnande och vegetation
n1 reglerar att markens höjd över nollplanet ska vara minst 
193,8 meter. n2 reglerar att marken inte får hårdgöras och 
marken ska vara fri från träd, buskar och murar. n3 reglerar 
att 20 % av fastighetsarean inom användningsområdet inte 
får hårdgöras. n4 innebär att muren längs plangränsen åt väst 
ska bevaras. 

Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1.

a1 reglerar att startbesked får inte ges för grundläggning av 
byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar, 
på aktuell plats, har avhjälps till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. Vilket innebär att markföro-
reningarna måste saneras till en nivå som medger känslig 
markanvändning innan dess att startbesked kan ges.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 

”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 

stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till
komplettering med varierade bostadstyper, storlekar
och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara
ett attraktivt alternativ i vardagen.

» Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet
säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen översikts-
plan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljömå-
len. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genomförandet 
av planförslaget eller medföra någon skillnad mot dagsläget. 
Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad klimatpåverkan 
och Frisk luft genom att förslaget genererar mer trafik. Detta 
bedöms kompenseras av att det ligger nära service med goda 
förbindelser till kollektivtrafik och för gång- och cykelväg.

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

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar för 
att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en förtätning 
där hushållningen med marken i närheten till Kransmossens 
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rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i anspråk och 
viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella kompen-
sationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten till 
rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen 
• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet
Kransmossen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som gata, vilket innebär att kommunen ej 
ansvarar för utbyggnad och framtida skötsel av gatorna. För 
utbyggnad av anläggningar som avses vara gemensamma för 
flera fastigheters behov såsom vägar, anläggning för sophan-
tering med mera, ansvarar exploatören. Ansvaret för framtida 
drift och underhåll av dessa anläggningar regleras i lantmäte-
riförrättning, se rubrik Fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områ-
den som är utpekade som Park. Det innebär att kommunen 
ansvarar för drift och underhåll av dessa ytor.

I detaljplanens nordöstra del finns en asfalterad gångbana 
inom kvartersmark. Denna gångbana ska flyttas till det 
område i detaljplanens norra del som utgörs av allmän plats, 
Park. Flytten utförs och bekostas av Exploatören i samråd 
med Tekniska förvaltningen.  

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

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Köpeavtal tecknas mellan Kommunen och Exploatören 
innan detaljplanen antas. Detta avtal reglerar förutom 
det markköp exploatören gör av kommunen, även flytt av 
gångbana samt bildande av gemensamhetsanläggningar. 

De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till 
område som i detaljplanen är markerat med u ansvarar 
respektive ledningsägare för. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag som 
erhållits från respektive ledningsägare, en vattenledning 
tillhörande Borås Energi och Miljö belägen i planområdets 
nordöstra del inom den yta som enligt detaljplanen får 
bebyggas. Ledningen måste därför flyttas i samband med 
byggnation. Exploatören bekostar flytten, som utförs av 
Borås Energi och Miljö.

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

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för allmän plats, gata, 
finns den administrativa bestämmelsen g1. Detta innebär att 
marken inte får bebyggas eller disponeras på ett sådant sätt 
att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning för gata 
hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av 
Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning.

Marksamfälligheter 
Inom planområdet finns marksamfälligheten Hulta s:2, 
som utgör samfälld väg. Mellan samråd och granskning 
upphävdes en del av Hulta s:2 som ej användes för sitt syfte, 
efter överenskommelse mellan delägande fastighetsägare. 
Förrättningen vann laga kraft 2020-08-10, 1490K-2020/102. 
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Ledningsrätt 
Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av 
ledningsrätt mellan ledningshavare och fastighetsägare. 
Rätten till området kan även säkerställas genom avtalsservi-
tut. 

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41..

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som

kvartersmark, ca 1350 m2, figur 2 i bilden ovan, till
Hulta 4:41.

- Nya byggrätter för Bostäder (B) skapas
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar.

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som

kvartersmark, ca 950 m2, figur 3 i bilden ovan, till
Hulta 4:41.

- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.

Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i 

tidigare detaljplan.

- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11
rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se
figur 1 i bilden till vänster, kommer att finnas kvar.

- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark
från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 m2, figur 1 i
bilden till vänster. Det befintliga officialservitutet
kan i sådant fall upphävas.

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som

kvartersmark, ca 1350 m2, figur 2 i bilden till 
vänster, från Hulta 4:1. 

- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark, ca 950 m2, figur 3 i bilden
till vänster, från Hulta 4:2.

- Ny byggrätt för Bostäder (B) och Transformatorsta- 
 tion (E1) skapas.
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom

område som utgörs av allmän plats, GATA1, samt
allmän plats, GÅNG1.

- Nya fastigheter styckas av inom områden som i
detaljplanen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B) 
och Transformatorstation (E1).

- De nya fastigheterna får andel i framtida gemensam- 
 hetsanläggning för väg inom område som utgörs av

allmän plats, GATA1, samt allmän plats, GÅNG1. 
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta

4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett
område på Hulta 4:41 för väg, se figur 1 i bilden
till vänster, kommer att finnas kvar.

- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark
från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 m2, figur 1 i
bilden till vänster. Det befintliga officialservitutet
kan i sådant fall upphävas.

Borås Hulta S:2 
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom

område som utgörs av allmän plats, GATA1.
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.
- En del av samfälligheten har tillförts Hulta 4:41

under planprocessens gång.

Borås Hulta S:3 
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom

område som utgörs av allmän plats, GATA1. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. .

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till exploate-
ringen, men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, 
ska finansieras av Kommunen. 

2

4:11

4:41

4:41

s:2

4:2

9

6 8

4:1
2

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

1

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 och Hulta 4:11.
ca. 100 m²

3

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Fastighetskonsekvenskarta.
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Genomförandet av detaljplanen innebär följande kostnader 
för exploatören: 

- Framtagande av planhandlingar

- Undersökningar som krävs för detaljplanens framta
gande och genomförande.

- Anslutningsavgifter (VA, el, tele m.m.)

- Flytt av gångstig samt vattenledning belägen i
planområdets östra del

- Fastighetsbildningskostnader

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning
(WSP, 2015-09-04).

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning
(WSP, 2016-05-17).

- Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

Sammanfattning  
samrådsredogörelse
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 8 oktober 2020.

En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen/
granskningshandlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
20 januari 2020 har ägt rum under tiden 24 januari 2020 – 21 
februari 2020. Berörda markägare har underrättats med brev 
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida. Samrådsmöte har ägt rum den 6 
februari 2020.

17 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter, bland annat: 

De vill ha tydligare beskrivningar av konsekvenser av skyfall. 
Detta har tillgodosetts.

» Frågor som rör förekomsten av förorenad mark och
geoteknik behöver klargöras närmare innan detaljpla-
nen går till granskning. Detta har tillgodosetts.

» Det saknas redovisningen om hur och var dagvatten-
hantering ska lösas. Detta har tillgodosetts.

» Hänsyn ska tas till entrén till naturområdet väster om
planområdet. Detta har tillgodosetts genom att planom-
rådet minskats.

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

» Sakägarna anser att marken mellan Järnmyntet 2 och
Hulta 4:11 inte ska exploateras. I planförslaget under
samrådet var det tänkt att denna yta skulle användas

som infart till området eller byggrätt för en villa. I 
granskningsförslaget har denna yta utgått. Synpunkten 
har tillgodosetts. 

» Sakägarna anser att hela den tänkta exploateringen ska
flyttas längre ifrån befintlig bebyggelse. Detta har inte
tillgodosetts.

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

Utöver mindre förtydliganden och justeringar innehar 
granskningshandlingen följande ändringar jämfört med 
samrådshandlingen:

» Beskrivningen av konsekvenser av skyfall och dagvatten
har kompletterats.

» Avsnitten gällande geoteknik och förorenad mark
har kompletterats efter att ytterligare utredningar har
utförts.

» Angöring till planområdet har flyttats in längre in i
området och sker inte längre mellan Järnmyntet 2 och
Hulta 4:11.

» Plankartan har reviderats med nya bestämmelser
gällande bland annat avstånd mellan byggnader,
exploateringsbestämmelser har också reviderats. Inom
bostadsområdet där villor/parhus/radhus får byggas är
vägen nu planlagd som gata med enskilt huvudmanna-
skap istället för kvartersmark. Den generella E- bestäm-
melsen är ersatt med ett E-område.

» Ett avsnitt gällande biotopskydd har lagts till planbe-
skrivningen.

» Genomförandebeskrivningen har uppdaterats.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås 
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Hulta 4:41 med flera där samtliga inkomna yttranden presen-
teras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas omständigheterna för samrådsmötet. 
Därefter presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
20 januari 2020 har ägt rum under tiden 24 januari 2020 – 21 
februari 2020. Berörda markägare har underrättats med brev 
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida. Samrådsmöte har ägt rum den 6 
februari 2020.

17 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter, bland annat: 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av konsekvenser  
av skyfall. Detta har tillgodosetts.

 » Frågor som rör förekomsten av förorenad mark och 
geoteknik behöver klargöras närmare innan detaljpla-
nen går till granskning. Detta har tillgodosetts.

 » Det saknas redovisningen om hur och var dagvatten-
hantering ska lösas. Detta har tillgodosetts.

 » Hänsyn ska tas till entrén till naturområdet väster om 
planområdet. Detta har tillgodosetts genom att planom-
rådet minskats. 

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

 » Sakägarna anser att marken mellan Järnmyntet 2 och 
Hulta 4:11 inte ska exploateras. I planförslaget under 
samrådet var det tänkt att denna yta skulle användas 
som infart till området eller byggrätt för en villa. I 
granskningsförslaget har denna yta utgått. Synpunkten 
har tillgodosetts. 

 » Sakägarna anser att hela den tänkta exploateringen ska 
flyttas längre ifrån befintlig bebyggelse. Synpunkten har 
inte tillgodosetts.

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

Utöver mindre förtydliganden och justeringar innehar 
granskningshandlingen följande ändringar jämfört med 
samrådshandlingen:

 » Beskrivningen av konsekvenser av skyfall och dagvatten 
har kompletterats. 

 » Avsnitten gällande geoteknik och förorenad mark 
har kompletterats efter att ytterligare utredningar har 
utförts.

 » Angöring till planområdet har flyttats in längre in i 
området och sker inte längre mellan Järnmyntet 2 och 
Hulta 4:11. 

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, Borås Stad, upprättad 8 oktober 2020.



 » Plankartan har reviderats med nya och ändrade 
bestämmelser. Inom bostadsområdet där villor/parhus/
radhus får byggas är vägen nu planlagd som gata med 
enskilt huvudmannaskap istället för kvartersmark. Den 
generella E- bestämmelsen är ersatt med ett E-område. 
Bestämmelserna gällande bebyggandets omfattning har 
setts över och reviderats. Bestämmelser om takvinkel 
har ändrats. En bestämmelse om hur stor andel av varje 
fastighet som får hårdgöras har tillkommit. Avstånd 
mellan byggnader har ändrats. En bestämmelse kring 
markens höjd över marken har tillkommit för delar 
av planområdet. En gångförbindelse har tillkommit. 
Höjden för byggnader har setts över.  

 » Ett avsnitt gällande biotopskydd har lagts till planbe-
skrivningen. 

 » Genomförandebeskrivningen har uppdaterats.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget

Enligt förslaget ska exploatören förvärva mark av kommu-
nen. Innan antagande av detaljplanen ska exploatören teckna 
erforderliga avtal med kommunen.

Kommentar
Avtal kommer att tecknas innan antagande.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att området kan vara lämpligt för en 
komplettering av bostäder då planområdet kan ansluta till 
befintlig bebyggelse med närhet till befintlig service och 
kollektivtrafik.

Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden bedömer länsstyrelsen att frågor 
som rör förekomsten av förorenad mark behöver klargöras 
närmare innan detaljplanen går till granskning.

Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 
• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Länsstyrelsen finner det dock inte uteslutet att: 
• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, 
erosion)

Ett klargörande kring förekomsten av markföroreningar i 
enlighet med synpunkterna framförda i detta yttrande behövs 
för att undvika att detaljplanen prövas av länsstyrelsen om 
den antas.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Förorenad mark 
Länsstyrelsen instämmer i de rekommendationer som 
lämnats i utförda undersökningar (WSP 2015 och 2016). 
Därmed behöver påträffade föroreningar, identifierade 
genom de båda undersökningarna avgränsas. Vidare behöver 
områdena där handelsträdgårdens cisterner ligger provtas när 
det är möjligt i samband med rivning av byggnader.

Länsstyrelsen anser även att det behöver klargöras var förva-
ring av kemikalier och bekämpningsmedel har skett samt om 
det fanns en tillblandningsplats för bekämpningsmedel eller 
en kompost/avfallshög inom verksamheten. Vidare har ingen 
provtagning utförts vid verkstaden/förrådet. Ovan nämnda 
platser är ställen där föroreningar typiskt sett påträffas vid 
handelsträdgårdar och om sådana ställen har funnits bör de 
ingå i provtagningen. 

Påträffade föroreningar behöver avgränsas. Det behöver 
också klargöras i planhandlingarna vilka saneringsåtgärder 
som behöver utföras. Alla steg i processen bör stämmas av 
med tillsynsmyndigheten som är miljöförvaltningen i Borås. 
Det finns en planbestämmelse som säkerställer att förorenad 
mark åtgärdas innan byggnation vilket länsstyrelsen anser är 
bra. Planbestämmelsen är dock något otydlig med avseende 
på om det är Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning eller mindre känslig markanvänd-
ning då detta inte är preciserat i planbestämmelsen. Tänkbar 
planbestämmelse är ”Startbesked för byggnation får inte ges 
förrän markförorening har avhjälpts till nivåer som medger 
känslig markanvändning”.

Kommentar 
Synpunkterna har tillgodosetts. Utredningarna har kompletterats 
med en ny utredning där föroreningarna avgränsats och vilka 
saneringsåtgärder som behöver vidtas. Planbestämmelsen har ändrats.

Råd enligt PBL och MB
Geoteknik 
Ett tekniskt PM har tagits fram av WSP som översiktligt 
redogör de geotekniska förhållandena utifrån jordartskartor 
med mera och ger rekommendationer till fortsatta under-
sökningar. Enligt detta PM består jorden av mulljord och 



planområdets omfattning för att ta hänsyn till den gröna infrastrukturen 
i området. Avgränsningen resulterade i att det främst är mark som 
redan är ianspråktagen som exploateras utöver området i nordöst 
där flerbostadshusen planeras. Avgränsningen g jordes för att bevara 
den gröna kilen mellan Kransmossen och Ollonstupet. Funktionen i 
grönområdet anses bevarad genom de begränsningar som g jorts. En 
indirekt konsekvens av planarbetet är också att mark som pekas ut i 
kommunens grönområdesplan och som inte bör exploateras planeras att 
köpas in av kommunen.

Risken för översvämning till följd av skyfall 
Risken för översvämning ska bedömas i en detaljplan. I 
planbeskrivningen, under översvämningsrisk, har det tagits 
upp att området inte påverkas av översvämningsrisker 
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås 
Stad. Det finns inte beskrivet hur ett skyfall kan påverka 
området. Länsstyrelsen rekommenderar att en bedömning 
av sannolikheten för översvämning på grund av ett skyfall 
och negativa konsekvenser av ett skyfall, minst ett framtida 
100-årsregn (d.v.s. med klimatfaktor), beskrivs i en detaljplan. 
Hur en exploatering kan påverka intilliggande områden 
behöver också framgå.

Kommentar 
Tillgodoses. Översvämningsrisken har bedömts i planbeskrivningen. 

Dagvatten 
Kommunen har kortfattat beskrivit att dagvattnet ska 
omhändertas så att dagvattennivåerna är på samma nivå som 
innan platsen bebyggdes. Länsstyrelsen saknar en redovisning 
om var och hur dagvattnet ska hanteras. Kommunen behöver 
undersöka och redovisa vilka mängder och vilket innehåll 
detaljplanen kommer medföra.

Kommentar 
Synpunkten tillgodoses. Dagvattenmagasin med effektiv volym på 45 
kubikmeter kommer att finnas inom planområdet. Dagvattnet leds 
sedan till det allmänna dagvattennätet. Kvaliteten på dagvattnet bedöms 
snarare vara bättre än sämre efter exploatering då området kommer att 
saneras och ersättas med bostadsbebyggelse istället för handelsträdgård 
som detaljplanen nu anger. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar 
Noteras.

S3 Trafikverket 
Ur åtgärdsvalsstudie Noden Borås framgår att avfartsrampen 
från väster i Hultamotet idag har lägre framkomlighet i 
samband med högtrafik än övriga delar av motet. Baserat på 

sand som överlagrar morän. WSP:s bedömning är att de 
marktekniska förhållandena inom området är relativt goda, 
och att byggnader kan grundläggas med platta på mark. 
Enligt WSP behöver kompletterande undersökningar utföras 
innan planen går till antagande. Detta undersökningsbehov 
finns beskrivet i föreliggande PM. Länsstyrelsen gör ingen 
annan bedömning.

Kommentar 
Synpunkterna har tillgodosetts. En kompletterad geoteknisk 
undersökning har utförts och finns som bilaga till planhandlingarna. 

Biotopskydd 
Biotopskyddsområden kan förekomma i planområdet, 
exempelvis stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar. Det är 
förbjudet att skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 
Länsstyrelsen kan efter en ansökan ge dispens från förbudet. 
Särskilda skäl krävs för dispens. Området bör inventeras på 
biotopskyddsområden. Om sådana områden berörs behöver 
detaljplanen anpassas till dessa. Om ett ingrepp i naturmiljön 
i ett biotopskyddsområde behövs bör en ansökan lämnas in 
snarast för att inte hindra genomförandet av detaljplanen.

Kommentar 
I planområdet finns en trädallé som är en skyddad biotop. Trädallén 
är lokaliserad på mark som är planlagd till park och den planeras inte 
att tas ner. Om det i framtiden skulle krävas åtgärder som påverkar 
allén krävs biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Inom området finns 
det en stenmur och före detta åkerholme i området där flerbostadshusen 
planeras som inte bedöms omfattas av biotopskyddet då marken inte är 
att betrakta som åkermark. Området är idag planlagt till park men 
har inte skötts i någon stor omfattning och är bevuxen av sly och en del 
lövträd. 

Det finns också en stenmur i plangränsen åt väst som inte bedöms vara 
biotopsskyddad då marken i planområdet inte är att betrakta som 
jordbruksmark. Stenmuren bedöms dock vara biotopskyddad utanför 
planområdet där hagen börjar. För att bevara områdets karaktär 
och stenmurens värden har en bestämmelse om att stenmuren längs 
plangränsen ska bevaras tillkommit i plankartan. Det finns också en 
del synliga hällar i planområdet som skulle betraktas som åkerholmar 
om de var lokaliserade i jordbruksmark.

Grön infrastruktur 
Planområdet berör ett grönområde som sammanbinder 
större områden av skogsmark i öster och väster. Området kan 
betraktas som så kallad grön infrastruktur, vilket innebär att 
det kan vara en viktig spridningsväg för växt- och djurarter i 
landskapet. Dessa spridningsmöjligheter bör beaktas i såväl 
den aktuella detaljplanen som vid annan planläggning som 
kan komma ifråga i området.

Kommentar 
I inledningen av planarbetet g jordes begränsningar gällande 



framtidsprognoserna och de länkbelastningsanalyser som 
genomförts inom studien bedöms framkomligheten mellan 
Annelundsmotet och Hultamotet komma att försämras i 
högtrafik från år 2029. Från 2040 bedöms sträckan vara 
överbelastad i högtrafik. 

Det är positivt att kommunen arbetar med framtagande av 
en trafikplan. Det är viktigt att trafikplanen är väl förankrad 
samt inom närtid antas, detta för att ligga till grund inför 
kommande planarbeten. 

Trafikverket gör i dagsläget bedömningen att detaljplanen 
inte har en stor påverkan på Hultamotet. 

Fastigheten ligger inom utredningsområdet för ny stambana. 
Trafikverket rekommenderar därför sökande att hålla sig 
uppdaterade om läget för planeringen av banan.

Kommentar
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet med ny stambana. 
Övriga synpunkter noteras.

S4 Tekniska nämnden
Planområdet angränsar mot Kransmossens friluftsområde 
och mot Västergårdhagen som är klassat i grönområdes-
planen som klass I (högsta klassning) respektive klass II. 
Delar av planområdet innehar klass III och omnämns som 
”grönområde vid Storegårdsgatan”. Eftersom största delen 
av planområdet redan är ianspråktaget av före detta handels-
trädgården anses exploateringen inte innebära påtagliga 
negativa konsekvenser för naturvärdena i området. 

Tekniska nämnden anser att den mark som kommunen ska 
sälja till exploatören i nordvästra hörnet av planområdet ska 
justeras så att entrén till naturområdet från Storegårdsgatan 
blir mer inbjudande genom breddning vid hörnet av 
plangränsen. Vändplanen vid Storegårdsgatan ska utformas 
enligt gällande standard varvid planavgränsningen för gatan 
ska anpassas till vändplanen. Det dike som avleder dagvatten 
från bostadsområdet vid kv. Järnmyntet är väsentligt att 
säkerställa vid planavgränsningen och vid byggnation. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga invändningar mot 
upprättat förslag till detaljplan.

Kommentar 
Tillgodoses. Marken vid det nordvästra hörnet av planområdet har tagits 
bort helt ur detaljplanen och således också den sedan tidigare planlagda 
vändplanen. Diket är lokaliserat utanför planområdet och dagvatten 
från planområdet ska tas hand om inom området innan det avleds till de 
allmänna dagvattenledningarna.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet. Miljöförvalt-
ningen ser positivt på förtätning med anslutning till befintlig 
infrastruktur och närhet till grönområde, kollektivtrafik 
och cykelväg. Våra tidigare synpunkter om avgränsning av 
planområdet har tagits hänsyn till i planhandlingarna.

Natur 
Planförslaget innebär att biologiska värden försvinner i 
mindre områden. Funktionen i grönområdet anses dock 
bevarad genom de begränsningar av planområdet som 
gjorts och därmed krävs inte kompensation för intrånget i 
grönområdet klass 1 och 3 enligt Grönområdesplanen. Vi ser 
positivt på förslaget av markbyte där kommunen köper ytor 
med naturvärden. 

Markmiljö 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. Plankartan innehåller 
planbestämmelse om detta. Planhandlingarna anger att en 
provtagningsplan ska skickas till kommunens miljöförvalt-
ning innan provtagning. Den kompletterande markundersök-
ningen behöver dock ske innan granskning. 

Buller 
Inför granskningsskedet vore det lämpligt att hänvisa till den 
nya bullerkartläggning staden tagit fram istället för den från 
2012.

Kommentar
Tillgodoses. Planbeskrivningen hänvisar nu till den senaste bullerkart-
läggningen. Gällande markföroreningar se svar till Länsstyrelsen (S2).

S6 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö AB vill att följande text läggs till 
respektive område: 
Vatten och avlopp 
I området finns befintliga VA-ledningar. En eventuell flytt av 
dessa bekostas av exploatören.

Dagvatten 
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastighe-
ten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Kommentar 



Tillgodoses. Kostnadsansvar för flytt av ledningar redovisas i 
genomförandebeskrivningen. Texten under Dagvatten har uppdaterats. 

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Borås Elnät vill att i punkt 4. Teknisk försörjning, ta bort 
texten som finns på sida 8 under kapitel El, tele och fiber. 
”En transformatorstation behövs inom planområdet och 
kommer att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. 
Ett E-område finns på plankartan som säkerställer att mark 
för transformatorstation finns tillgänglig”. Då det finns ett 
generellt E i planområdet för en flexibel placering.

Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i god tid 
för samråd om placeringen av den ny transformatorstation 
inom planområdet.

Ombyggnationer och flytt av elnätet bekostas av exploatören. 
För att kunna ansluta transformatorstationen till det befintli-
ga elnätet kan ev. schakt genom parkområde vara nödvändigt.

Stadsnät 
Borås Stadsnät önskas bli kontaktade i god tid av exploatör 
för samråd av eventuella anslutningar till det öppna stads-
nätet. Flytt eller ombyggnad av Borås Stadsnäts befintliga 
anläggning inom planområdet bekostas av initiativtagaren.

Kommentar
Tillgodoses. Platsen för transformatorstation har preciserats i plankar-
tan. Information om att Borås Elnät och Borås Stadsnät ska kontaktas 
innan exploatering har vidarebefordrats. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter: 
I egenskapsbestämmelsen e1 beskrivs att området får indelas i 
maximalt 35 fastigheter. Detta är en otillåten planbestämmel-
se utan verkan. Det maximala antalet fastigheter kan enbart 
begränsas genom bestämmelser om fastighetsindelning eller 
bestämmelser om minsta fastighetsstorlek.

Kommentar
Planbestämmelsen e1 har ändrats och reglerar inte längre maximalt antal 
fastigheter. 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 14:14 p.2 är kommunen 
skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark 
som enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt 
byggande, så kallad allmän kvartersmark. Användningen 
E1 räknas som allmän kvartersmark och gäller för all 
kvartersmark inom planen tillsammans med bostadsändamål. 
Då dessa ändamål ej är förenliga med vartannat finns risk för 
framtida meningsskiljaktigheter.

Kommentar
Tillgodoses. Platsen för transformatorstation preciceras i plankartan.

Baskartan har klippts så att trakt- och kvartersnamnen är 
ofullständiga. Bland annat saknas kvartersnamnet Tjugo-
femöringen och Tioöringen samt traktnamnet Hulta och 
beteckning för s:3.

Kommentar
Tillgodoses.

Fastighetsrättsliga konsekvenser berörande marksamfäl-
ligheten Hulta s:2 är bristfällig. Den del av Hulta s:2 som 
planläggs som kvartersmark utan g1 (området längs den 
västra plangränsen) bör regleras till Hulta 4:41. I nuläget 
har delägande fastigheters ägare rätt att ta väg utmed, och 
delvis inom, område med byggrätt och får ej hindras. Ingen 
markberedning eller byggnation får göras inom Hulta s:2s 
utbredning utan medgivande från samtliga delägare. Om 
Hulta s:2 överförs utan överenskommelse betalas ersättning 
enligt vinstdelningsprincipen, d.v.s. samfällighetens delägare 
ska tillgodogöra sig del av den värdeökning detaljplanen 
innebär.

Kommentar
Tillgodoses. Del av Hulta S:2 i planområdets västra kant har inför 
granskningen genom fastighetsreglering tillförts Hulta 4:41. 

Den byggrätt som skapas på Hulta 4:41 är beroende av att ett 
flertal fastigheter avstyckas, detta omnämns ej i den fastig-
hetsrättsliga konsekvensbeskrivningen. På samma sätt nämns 
inget om att det sannolikt behöver bildas rättigheter för 
väg, vatten och avlopp i samband med dessa avstyckningar. 
Övriga åtgärder beskrivs i minsta detalj.

Kommentar
Tillgodoses. Den fastighetsrättsliga konsekvensbeskrivningen har 
uppdaterats i granskningshandlingarna.

Ett avgränsat så kallat prickmarksområde söder om 
e2-området saknar egenskapsbestämmelse.

Kommentar
Noteras. 

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 
med flera.

I detaljplanens inledning hänvisas till Ekarängsgårdens 
förskola norr om planområdet. Någon sådan förskola finns 
inte i Borås Stad och detta bör därför tas bort. Hänvisning 
bör förslagsvis vara till Hulta Ängars förskola som ligger 
närmst planområdet. Förskolenämnden poängterar att 
barnperspektivet ska beaktas från början när gator, torg, 
trottoarer och cykelvägar planeras.



Kommentar
Synpunkterna tillgodoses.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Hulta, 
Hulta 4:41 med flera, Storegårdsgatan, Borås Stad.

Kulturförvaltningen har inga invändningar mot den före-
slagna detaljplanen. Förslaget innebär att bostadsbyggnation 
möjliggörs inom planområdet som tidigare varit planlagt för 
handelsträdgård. Bebyggelsen kommer att utformas relativt 
småskaligt och kommer inte heller utbreda sig längre söderut 
än vad den tidigare handelsträdgården gjorde. Planområdet 
gränsar i öst till Kransmossens friluftsområde. Förr var 
handelsträdgårdar ett vanligt inslag i städers utkanter. Idag 
finns allt färre spår kvar från de gamla handelsträdgårdarna. 
Denna handelsträdgård bedöms emellertid inte utgöra en 
miljö med så höga kulturvärden att det påverkar den före-
slagna detaljplanen.

Kommentar
Synpunkterna noteras. 

S11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Då ett nytt bostadsområde exploateras och tillgängligheten 
till brandposter i området är dålig anser räddningstjänsten 
att det är nödvändigt och rimligt att området förses med 
brandposter i nivå med VAV P83 och P76.

• Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte 
överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör således 
inte överstiga 150 meter.

• Vattenflödet i brandposterna i området bör vara minst 600 
liter/min enligt VAV P 83.

• Om så kallat ”alternativt system” för släckvatten används, 
bör avståndet till närmaste brandpost och bebyggelsen inte 
överstiga 1000 meter. Brandposten ska då kunna leverera 
minst 900 liter/min.

Kommentar
Tillgodoses ej. Brandpost finns ca. 300 meter bort alternativt system 
behöver användas. 

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Planområdet har en lantlig karaktär och ligger nära frilufts-
området Kransmossen som i grönområdesplanen har klass 
1, vilket är det högsta värdet. Det har därför varit viktigt 

med småskalig utformning såsom parhus, radhus, kedjehus, 
mindre flerbostadshus och villor. Området lämpar sig väl för 
bebyggelse i den här skalan. Det finns goda kommunikatio-
ner med kollektivtrafik och cykelbanor från både Hulta och 
Trandared, som knyter ihop områdena med varandra och 
med centrum. Såväl förskolor som grundskolor finns inom 
gång- och cykelavstånd. Dessutom ligger två lekplatser inom 
ca 150 meter från området.

Under detaljplaneprocessens gång har förvaltningen 
medverkat och haft synpunkter på detaljplanens utformning. 
Förutom Kransmossens idrotts- och friluftsområde finns en 
kulturled som passerar planområdet. Därför är det positivt att 
man lämnat en korridor av oexploaterad mark mellan Tranda-
red och Hulta. Det förstärker den naturnära miljön, bevarar 
kulturleden och den skogbeklädda kullen i naturområdet 
Västergårdshagen samt är positivt för entrén till Kransmos-
sens friluftsområde. Även ur ett trygghetsperspektiv är det 
positivt att det byggs då området kring den nedlagda handels-
trädgården upplevts som otrygg.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S13 Telia/Skanova 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är 
markerade på bifogad lägeskarta.

För diskussion om eventuell undanflyttning skall Skanova 
kontaktas via epost: skanova-remisser-goteborg@skanova.
se. Detta skall ske i god tid, innan eventuell åtgärd krävs. 
Eventuell flytt bekostas av exploatören.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatören.

S14 Funktionsrätt Borås
Funktionsrätt Borås har tagit del av detaljplanen enligt 
ovanstående och har inget att tillföra.

Funktionsrätt Borås förutsätter att de regler, som gäller 
tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noteras.



S15 Hyresgästföreningen
Angående detaljplanen så utgår vi ifrån att flerbostadshusen 
innehåller mestadels Hyresrätter om så är fallet så har vi inget 
att erinra.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. I en detaljplan kan inte upplåtelseform 
regleras.

S16 Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på utveckling av bostäder i närhet till 
befintlig kollektivtrafik, som här utgörs av stadstrafik med 
ett bra grundutbud. Det ger möjlighet för de boende att resa 
hållbart både för vardagspendling och för fritidsaktiviteter. 
Gång- och cykelanslutningarna bedöms i planen vara till-
räckliga, men Västtrafik vill betona vikten av att de upplevs 
attraktiva och tillgängliga för att de boende ska vilja och 
kunna välja hållbara resor framför egen bil. Med tanke på att 
linje 2 idag endast trafikerar till hållplats Högagärdsgatan i 
högtrafik kan resenärer vilja ta sig till hållplats Husbondega-
tan där betydligt fler turer vänder.

Kommentar
Områdets närhet till Hulta Ängars busshållplats innebär att de boende 
i det nya området kommer att ha nära tillgång till en busslinje med god 
turtäthet utöver linje 2 som också kan nås. Gång- och cykelanslut-
ningarna bedöms som tillräckligt attraktiva för att de boende ska se 
kollektivtrafiken som ett attraktivt val.

S17 Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker remissen.

En synpunkt gällande kommunal service är att en ny skola 
behövs i området i anslutning till nybyggnationen. De 
befintliga skolorna i området har för låg kapacitet för ökade 
elevströmmar i området. En expansion av området innebär 
att fler elevplatser bör beredas. Grundskolenämnden anser 
vidare att vid planering av nya bostadsområden behöver 
särskild hänsyn tas till eventuella effekter på skolsegregatio-
nen.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Att lösa förskole- och grundskoleproblematiken i 
Borås är en viktig strategisk fråga som behöver få en långsiktig lösning.

3. Yttranden från sakägare
S18 Hulta 4:11 
Vi, som enda fastighet inom detaljplanen känner att vi inte 
har blivit lyssnade på. Vid första mötet i Stadshuset i höstas 
ville ni ha våra synpunkter. Vi gav er dessa vid mötet och 
även vid ett personligt möte på plats vid vårt hus någon 

vecka senare. Vi framförde tydligt våra synpunkter att vi inte 
önskade att vägen in till det nya bostadsområdet skulle gå 
vid sidan av vår fastighet eller bakom denna. Ni sa då även 
att ett alternativ vore att bygga ett hus istället mellan oss 
och Storegårdsgatan 18 och att vägen in till bostadsområdet 
då skulle förläggas längre ned. Detta vill vi poängtera att vi 
starkt föredrar.

Med ert förslag om väg vid sidan och bakom vårt hus samt 
den befintliga vägen framför vårt hus, skulle vi bli omringade 
av vägar samt parkeringsplatser. Vi anser att detta kraftigt 
försämrar det natursköna läge vi har idag med ängar/skog 
och att det blir ett högt buller från trafiken samt att huset 
förmodligen tappar i värde på grund av detta.

Vår baksida, där ni planerar vägen, är vår oas med naturen 
nära. Det är där vi till allra största delen tillbringar vår tid, 
det är där vi har vår altan, har odlingar etcetera.

Vi kommer alltså få lida av buller från trafiken från alla håll, 
då fordon från cirka 35 bostäder ska köra in och ut vid vårt 
hus, plus från övriga bostäder/lägenheter på vår framsida, där 
parkeringarna är utritade mycket nära oss.

Även befintlig trafik till Hulta ängar (förskola, äldrevård 
etcetera) samt till och från Handelsträdgården innebär 
trafikbuller för vår del.

Vi önskar härmed att ni omvärderar detaljplanen med hänsyn 
till våra synpunkter.

En komplettering av yttrandet har också kommit in med en bilagd 
kartbild.

För att slippa bli omringade av vägar är vårt förslag att ni 
drar vägen till nybyggnadsområdet en bit efter vårt hus och 
inte före, då slipper vi bo i en ”rondell” med vägar framför, 
vid sidan och bakom vårt hus. Dessutom ser vi att ni har ritat 
in parkeringar framför och till höger om vår tomt.

Som vi även nämnde vid mötet i Stadshuset vill vi förtydliga 
att vi ställer oss positiva till att ni använder servitutet på 
framsidan av vår tomt till att bredda befintlig väg, så infarten 
till det planerade området Hulta 4:41 kan förläggas här. Där 
går redan idag befintlig trafik till och från Hulta Ängar, till 
förskola och vårdhem etcetera. I praktiken fungerar det inte 
så att bilarna kör Sörmarken runt för att komma till förskola 
och arbetsplatser på Hulta Ängar, utan de tar givetvis en 
genare väg, det vill säga med genomfart på Storegårdsgatan.

En synpunkt till är att vi tycker och önskar att hela detaljpla-
nen skulle kunna flyttas längre ner mot Kransmossen. Skulle 



ni tänka om och förlägga allt en bit längre ner så tror vi 
inte att så många av närliggande fastighetsägare skulle finna 
mycket att klaga på.

Vi hoppas på förståelse för våra synpunkter och att vi kan 
komma till en bra gemensam lösning.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses delvis. Området mellan Hulta 4:11 och 
Järnmyntet 2 utgår ur detaljplanen. Vägen in till det nya området 
kommer således att lokaliseras söder om Hulta 4:11. Detaljplaneom-
rådet kommer inte att flyttas i sin helhet närmare Kransmossen då 
området som nu är tänkt att exploateras är en bättre användning av 
naturens resurser. Området är i stort redan ianspråktaget och genom 
att inte ta allt för mycket oexploaterad mark i anspråk och att spara 
den gröna kil som går från Kransmossen till Ollonstupet så bedöms 
naturens resurser tillvaratas på ett bra sätt. Kommunen anser att ett 
rimligt övervägande g jorts gällande den lokalisering som exploateringen 
planeras att utföras på. 

S19 Järnmyntet 2
Jag som boende med tomtgräns direkt till detaljplanen har 
några synpunkter. Jag tycker inte om vare sig väg eller ett hus 
framför mitt köksfönster. Skulle det bli ett hus tar det all ljus 
och sol som finns där nu från tidig förmiddag till kväll.

Väg kommer att störa. Gör möjligen en gångväg alternativt 
vändplats på denna yta. Jag befarar också en värdeminskning 
på mitt hus vid för tät bebyggelse. 

Jag har flera gånger (två möten) hävdat att ni skulle kunna 
flytta detaljplanen så att den börjar först efter Hulta 4:11. Då 
blir det ett sammanhängande nytt område som inte kommer 
att ”vara i vägen” för någon. Grönområde och gångstråk 
finns det gott om ändå.

Vad gäller den ökande trafiken som kommer att belasta 
Storegårdsgatan är jag bekymrad. Det är redan nu tillräckligt 
med trafik och när det så ska passera bilar till minst 45-55 
hushåll till förstår jag inte hur ekvationen ska gå ihop. Här 
får man se verkligheten och inse att de flesta har en bil, 
ibland två.

Jag hoppas verkligen ni lyssnar på detta och omvärderar 
detaljplanen med hänsyn till mina synpunkter.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses delvis. Ytan mellan Järnmyntet 2 och Hulta 
4:11 utgår ur planen och det kommer varken bli en väg eller en byggrätt 
för bostäder där. Vägnätet i området anses klara av den trafikökning 
som en exploatering av området medför. I övrigt se svar S18.

4. Synpunkter från övriga
Inga yttranden har inkommit från övriga. 

5. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Sakägarna listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts. De som kommunen anser 
har tillgodosedda synpunkter är inte medräknade nedan och 
kommer inte att sändas en besvärshänvisning, som är ett 
brev som förklarar hur man överklagar. 

Kvarvarande synpunkter från remissparter
Följande remissinstanser har kvarstående synpunkter som 
inte tillgodosetts efter samrådet. 

 » Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund önskar nya 
brandposter. Alternativt system för släckvatten behöver 
användas. 

 » Hyresgästföreningen anser att lägenheterna ska vara 
hyresrätter, något som inte kan säkerställas i detaljpla-
nen. 

Kvarvarande synpunkter från sakägare
Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte 
tillgodosetts efter samrådet. 

 » Fastigheten Hulta 4:11. Har lämnat synpunkter som inte 
tillgodosetts i samrådet, synpunkterna gäller att hela 
området för exploateringen ska flyttas längre bort från 
deras fastighet.

 » Fastigheten Järnmyntet 2. Har lämnat synpunkter som 
inte tillgodosetts i samrådet, synpunkterna gäller att 
hela området för exploateringen ska flyttas längre bort 
från deras fastighet.

Lista över besvärsberättigade 
Följande sakägare har inte fått sina yttranden tillgodosedda 
och har därmed rätt att överklaga detaljplanen:  
Hulta 4:11 
Järnmyntet 2

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt







 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut  
2020-10-22 
BN2011-1781  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 
med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar just nu med 
en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Granskningstiden pågår 29 oktober–24 november.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt för handelsträdgård och att 
komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. Inom området är 
det möjligt att bygga 40-50 bostäder i form av villor, parhus, radhus 
och mindre flerbostadshus. Området återfinns i en naturskön miljö 
med naturvärden som styr omfattningen av planområdet. Avsikten 
är att skapa ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig 
till landskapet och kulturmiljön. 

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har 
kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som är en del av planhandlingarna. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår hemsida: 
boras.se/detaljplan/hultastoregårdsgatan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du 
kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.   
  
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 24 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2011-1781), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post 
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, epost: jonatan.westlin@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-28  

mailto:robin.enqvist@boras.se
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