
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-23 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Tekniska förvaltningens sessionsal Kungsgatan 57, onsdagen den 29 mars 

2023 kl. 13:00 

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Håkan Torstensson 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Nathalie Johansson, 033 357432 eller via e-post: 

Nathalie2.Johansson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2023-03-23 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 29484  

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 29485  

3. Information om nytt styr- och ledningssystem  

Dnr 2023-00155 1.1.3.1 

4. Förvaltningen informerar 

Dnr 2023-00001 1.1.3.1 

5. Avsiktsförklaring elsparkcyklar 

Dnr 2023-00103 3.3.6.25 

6. Uppföljning av handlingsplan för energi och klimatåtgärder  

Dnr 2023-00161 3.2.1.0 

7. Rapport Borås stads ängs-, åker- och betesmarker 

Dnr 2023-00191 3.2.1.4 

8. Aviserade neddragningar i kalkningsverksamheten 

Dnr 2023-00217 3.2.1.4 

9. Boråsförslaget: Hundrastgård Svensgärde 

Dnr 2023-00183 3.3.5.0 

10. Boråsförslaget: Utbyggnad av gång- och cykelbanor och 

trafiksäkerhetsåtgärder utmed statlig väg 

Dnr 2023-00185 3.3.6.1 

11. Statusrapport dataskydd och informationssäkerhet 2022 

Dnr 2023-00140 2.1.1.1 

12. Remiss-  Reglemente för Tekniska nämnden 

Dnr 2023-00119 1.1.3.1 

13. Borås Stads hantering av statsbidrag  

Dnr 2023-00072 1.1.3.25 

14. Ekonomiuppföljning februari 2023 

Dnr 2023-00138 1.2.4.1 

15. Tekniska nämndens budget 2024  

Dnr 2023-00154 1.2.4.1 

16. Information om uppdragsdialog 

Dnr 2023-00141 1.2.4.1 

17. Anmälningsärenden mars 2023 

Dnr 2023-00139 1.3.1.1 

18. Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2023-00002 1.1.3.1 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Nathalie Johansson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00155 1.1.3.1 
 

  

 

Information om nytt styr- och ledningssystem  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Utvecklingsstrateg Pia Essunger och Kvalitetstrateg Martin Elgefors informerar 

om nytt styr- och ledningssystem. 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Nathalie Johansson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Förvaltningschef Magnus Palm informerar om rekryteringen av en ny 

avdelningschef för gatuavdelningen.  

2. Nämndsekreterare Nathalie Johansson informerar om att 

förtroendevalda ska gå miljöutbildningen.  

3. Enhetschef parkenheten Anton Spets informerar om Planpriset.  

4. Enhetschef parkenheten Anton Spets informerar om Kronängsparken. 

5. Enhetschef skogsenheten Kent Claesson informerar om kommande 

virkesförsäljning.  

6. Alf Ivarsson informerar om avtal avseende Gång- och Cykelväg mellan 

Fjällgatan och Ekås 

 

 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Micael Johansson 
Handläggare 
033 355967 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00103 3.3.6.25 
 

  

 

Avsiktsförklaring elsparkcyklar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att teckna 

avsiktsförklaringar med berörda företag avseende elsparkcyklar för uthyrning i 

Borås stad, i enlighet med uppdaterat förslag till avsiktsförklaring. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har handlagt hanteringen av elsparkcyklar enligt tidigare 

beslut i Tekniska nämnden, utifrån då gällande avsiktsförklaring.  

Då förändringar skett i Trafiklagstiftningen under år 2022 som berör 

elsparkcyklar, och utifrån de erfarenheter som förvaltningen samlat på sig under 

två år, har förvaltningen valt att säga upp nu gällande avsiktsförklaringar, för att 

ta fram en uppdaterad avsiktsförklaring, så denna harmonierar med nu gällande 

Trafiklagstiftning, hantering av elsparkcyklar, samt det beslut som tagits i 

Kommunfullmäktige gällande taxa för elsparkcyklar.  

 

Tekniska förvaltningen har efter Tekniska nämndens möte i februari där 

ärendet återremitterades, begärt in skriftligt från berörda företag om vad de har 

för synpunkter på ”Avsiktsförklaring 2023”. Utifrån dessa synpunkter har 

Tekniska förvaltningen gjort justeringar (rödmarkerat). Taxan är fastställd av 

kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen har justerat tidsgränsen så bolagen 

själva kan åtgärda bristerna för felparkerade elsparkcyklar. 

En justerad tidsgräns (vardagsdygn) får som konsekvens att elsparkcyklar står 

felparkerade på allmänplatsmark en längre tid. Fordon i vatten har justerats så 

att företagen får längre tid på sig att själva ta hand om fordonen, men riskerar 

även att bli ett miljöärende. Vissa av bolagens önskemål går emot 
Trafiklagstiftningen, t.ex. friflytande parkering utanför Högskolan 

(Gångfartsområde). 
 

Beslutsunderlag 

1. Avsiktsförklaring elsparcyklar 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Datum  

Avsiktsförklaring mellan XX och Borås stad  

 

Borås stad, Tekniska förvaltningen (fortsättningsvis kallat Staden) och Bolaget 

(fortsättningsvis kallat Bolaget) har idag ingått följande avsiktsförklaring. Från och med datum 

för signering har Staden och Bolaget en implementeringstid på 1 månad för att säkerställa att 

parterna ska kunna uppfylla sina respektive åtaganden.  

 

1. Inledning   

Luftkvaliteten i svenska städer har förbättrats under lång tid, men fortfarande utgör 

luftföroreningar i svenska städer ett stort hälsoproblem. För att minska de fossila transporterna 

och kunna nå miljökvalitetsmålet för frisk luft och klimatmålen behöver flera olika fossilfria 

transportsätt kunna användas av invånare och besökare i Borås.   

Staden ser därför positivt på nya fossil- och utsläppsfria transportsätt och mobilitetstjänster 

Bolaget erbjuder invånare och besökare till Borås stad att använda elsparkcyklar mot en avgift 

som Bolaget fastställer. En tjänst som går i linje med Stadens ambitioner om ökade fossilfria 

transporter. Staden tillämpar ”vinteruppehåll” under tiden december, januari och februari. 

 

2. Ersättningar  

Staden och bolaget är överens om att Staden inte ska betala någon ersättning till Bolaget för 

denna tjänst.  

3. Följande punkter ska Bolaget åta sig  

A. Bolaget säkerställer att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att de står 

hindrande eller trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. 

Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomligheten för personer med 

funktionsnedsättning. Bolaget säkerställer även att personal följer de trafikregler 

som gäller för aktuellt fordonsslag. 

B. Bolaget ska söka tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagen hos 

polismyndigheten för det antal elsparkcyklar bolaget vill placera ut. 

C. Bolaget ska betala den taxa elsparkcykel/år, som Kommunfullmäktige beslutat om 

gällande för företag som bedriver uthyrning av elsparkcyklar. 

D. Bolaget ska informera sina kunder löpande om att elsparkcyklar inte får lämnas 

hindrande, trafikfarligt eller framföras i strid mot andra bestämmelser i 

trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomligheten 

för personer med funktionsnedsättning.  

E. Bolaget samt eventuella underleverantörer ska använda sig av fordon som uppfyller 

miljökrav enligt Euro 6, (stadens krav vid upphandlingar) vid utplacering och 

insamling av elsparkcyklar/batterier. 

F. Bolagets elsparkcyklar ska vara försedda med dubbelställ för att säkerställa att de 

vid uppställning står säkert. 

G. Bolaget ska löpande uppmana sina kunder om att använda hjälm när de använder en 

elsparkcykel.   



Datum  

H. Bolaget ska informera sina kunder löpande om att en elsparkcykel som framförs på 

gågator eller gångfartsområden får köras i maximalt 6 km/h. 

I. Bolaget ska informera sina kunder löpande om att en elsparkcykel endast får 

framföras på cykelbanor, och om sådan saknas, ska körbanan användas. Bolaget ska 

informera användarna att elsparkcyklar endast får framföras på trottoarer och 

gångbanor om de leds av användaren. 

J. Bolaget ska säkerställa att elsparkcyklar inte kan framföras i högre hastighet än 15 

km/tim mellan klockan 00-05, torsdag till söndag, samt helgdag. 

K. Borås stad använder sig av en digital plattform, Vianova/Cityscope för att reglera 

delningsbar mobilitet. Vid anslutning till detta system får bolagen uppdateringar om 

de sträckor och platser som staden önskar reglera, både via automatiskt mail och 

notifikation på plattformen. Bolaget ska vara anslutna till detta system och har 

ansvar för att uppdatera de regeländringar som görs senast nästkommande vardag. 

Bolaget är ska skicka ett mail till staden som bekräftar att uppdateringar har gjorts, 

direkt efter att regeländringar har publicerats av bolaget. 

L. Företaget skall ange vilken IP klassning som fordon/batteri har. Detta styr hur fort 

bolaget måste ta hand om fordon som ligger i vattendrag, åar, sjöar i enlighet med 

hänsynsreglerna i kap 2 i Miljöbalken, efter att bolaget fått kännedom om fordonets 

position. 

M. Bolaget ska de låta geofenca angivna sträckor och platser så att elsparkcykel kan 

köras i max 6 km/h. Vilka sträckor som önskas att beröras kan tas fram löpande.  

Vilka områden anges i bilaga 1-3, områdena finns även tillgängliga på den digitala 

plattform som staden använder.   

Bolaget ska anpassa sin tjänst för angivna områden så att elsparkcyklar inte kan 

återlämnas inom områdena. Vilka områden anges i bilaga 2, områdena finns även 

tillgängliga på den digitala plattform som staden använder.  

N. Bolaget har kontaktuppgifter, minst mailadress och telefonnummer, på svenska och 

engelska som kunder och allmänheten kan använda. Företaget ska ha svensk talande 

kundtjänst som kan hantera merparten av inkomna samtal.  

O. Bolaget garanterar att elsparkcyklar som är trasiga eller av annat skäl obrukbara ska 

tas bort inom 2 vardagar från att bolaget får kännedom om detta. Bolaget ska minst 

2 ggr/vecka genomföra en funktionskontroll av samtliga elsparkcyklar. 

Elsparkcyklar som är obrukbara för allmänheten kan komma att forslas bort av 

staden, om bolaget inte flyttat/åtgärdat elsparkcykeln inom angiven tid. 

P. Bolaget ska se till att kunden endast parkerar elsparkcykeln i närmaste 

parkeringshage/ställ inom cityringen. En elsparkcykel som parkerats mer än 5 meter 

ifrån en anvisad parkeringshage/ställ, anses som felparkerad, och kommer 

kortflyttas av staden omgående utan föregående information till bolaget, om staden 

får vetskap om att elsparkcykeln utgör fara/hinder. I övriga fall flyttas elsparkcykeln 

1 vardagsdygn efter att bolaget fått information om felparkeringen, om bolaget inte 

flyttat elsparkcykeln. Genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel 

ska bolaget förmå kunden att parkera på ett trafiksäkert sätt utanför cityringen, i de 

områden där parkeringshagar/ställ placerats ut, ska bolaget se till att användaren 

parkerar i anvisat ställ även utanför cityringen.  Elsparkcyklar som utgör fara/hinder 

kortflyttas omedelbart, oavsett vart elsparkcykeln är parkerad i staden. 



Datum  

Q. Bolaget ska informera sina kunder om att det inte är tillåtet att parkera på gång och 

cykelbanor, gågator och lågfartsområden i staden, mer än på de platser det finns 

anvisade parkeringsställ/hagar. 

R. Bolaget ska se till att man följer det maxantal som staden angivit för elsparkcyklar, 

inanför och utanför cityringen. 

S. På uppmaning av Staden ska Bolaget lämna parkeringshagar/ställ tomma för att 

möjliggöra barmarksrenhållning och snöröjning, besked om när, lämnas i 

normalfallet tre vardagsdygn före genomförandet, när det gäller 

barmarksrenhållning. 

T. Bolaget ska hantera personuppgifter och andra känsliga uppgifter från användare 

och allmänheten på ett varsamt sätt i linje med rådande lagstiftning.  

U. Bolaget skall meddela en kontaktperson till Staden som Staden kan ha kontakt med. 

Byte av kontaktperson ska snarast meddelas Staden.    

  

4.  Följande punkter ska Staden åta sig  

N. Staden upplåter allmän platsmark i den utsträckning som respektive område kan 

hantera för parkering av elsparkcyklar. Antal elsparkcyklar/bolag regleras av staden 

via polistillståndet. Detta innebär max 1800 st elsparkcyklar totalt, fördelat på 600 st 

elsparkcyklar/bolag. Max 15% av elsparkcyklarna/bolag får finnas inom 

Cityringen/dygn. Vid större event inom Cityringen kan bolag och staden komma 

överens om tillfälligt ökat antal elsparkcyklar i centrum. Om något bolag vill 

etablera sig på något industriområde i staden, tex Ramnaslätt, hamnar dessa 

elsparkcyklar utöver den fastslagna totalen/bolag, men elsparkcyklarna ska enbart 

finnas inom respektive industriområde, dessa etableringar är helt frivilligt för 

företaget. 

O. Staden åtar sig ansvaret att informera invånare och besökare i Borås om vilka lagar 

och regler som gäller för framförande av elsparkcyklar i staden.  

P. På fråga från allmänhet eller media kommer Staden informera om den här 

överenskommelsen och dess innehåll samt lämna ut överenskommelsen i sin helhet 

till den som önskar ta del av den. Staden kommer även att publicera 

överenskommelsen på boras.se.  

Q. Öppna för Bolaget att föra samtal med Borås kommuns Parkerings AB gällande att 

avtal som ger möjlighet för Bolaget att placera elsparkcyklar i Borås Parkerings 

AB:s parkeringsanläggningar.  

 

 

5. Akut ordningsstörande placering av elsparkcykel. 

Staden har rätten att samla elsparkcyklar från Företaget, som placerats på ett sätt som staden 

anser utgör ett hinder för trafik, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för 

ordning och säkerhet, enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,  samt 

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Eller bryter mot bestämmelse i 

Ordningslagen. Om och när staden har samlat in felplacerade elsparkcyklar, ska Företaget lösa 

ut dessa till fastställd taxa inom fem (5) vardagsdygn.  



Datum  

 

 

Avgift/taxa för hantering av elsparkcyklar.  

– Taxa/elsparkcykel/år: 1200 kr + moms 

– Kortflyttning av elsparkcykel, akut: 200kr + moms.  

– Kortflyttning av elsparkcykel, ej akut: 160kr + moms. 

– Flyttning till uppställningsplats av elsparkcyklar som ej kan kortflyttats på platsen, efter 

information till företaget via Cityscope, och där företaget ej en flyttat fordonet efter 2 

vardagsdygn: 850kr + moms, inklusive uppställningsavgift. 

– Flyttning till uppställningsplats, 2 vardagsdygn efter att bolaget fått information, av 

elsparkcyklar som i Cityscope anges som ”unavailable”: 850kr + moms, inklusive 

uppställningsavgift. 

– Flyttning av elsparkcyklar, efter 2 vardagsdygn, som har inrapporterats till bolaget, och där 

elsparkcykeln ligger i vattendrag, åar, sjöar, hanteras enligt lagen om flytt av fordon, och med 

beaktande av hänsynsreglerna i kap 2 i Miljöbalken. 

 

   

6. Övrigt  

Staden kan komma att ingå likadana eller liknande avsiktsförklaringar med andra aktörer som 

har eller avser att etablera motsvarande verksamhet i Borås stad.  

  

7. Uppföljning och utvärdering   

Bägge parter avser att föra löpande kontakt för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten. 

Staden åtar sig att årsvis, eller vid behov mer frekvent, träffa samtliga aktörer som ingått 

avsiktsförklaring med Staden för att i samråd diskutera utvecklingsmöjligheter för och 

utvecklingen av elsparkcykelverksamhet i Borås. Avsiktsförklaringen samt bilaga 1och 2 och 3 

kan i samband med detta komma att uppdateras enligt överenskommelse.   

  

8. Avslutande av avsiktsförklaringen  

Bägge parter äger rätt att ensidigt avsluta avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid. 

Detta sker genom att den ena parten meddelar detta skriftligen till den andra. Vid avslutande av 

avsiktsförklaringen slutar överenskomna åtaganden att gälla och bolaget omhändertager sin 

utrustning senast sista avtalsdagen, om så ej sker kommer staden forsla bort fordon/utrustning på 

företagets bekostnad.  

  

  

Borås 2023-xx-xx  

  

  

________________________________    ________________________________  



Datum  

                                    

Magnus Palm       

Förvaltningschef      Representant för bolaget 

Tekniska förvaltningen  

  

Bilaga 1   

Cityringen, området ska geofencas så att elsparkcyklar endast kan parkeras på anvisade platser, 

på övriga ytor inom cityringen ska det ej vara möjligt att avsluta sin resa. 

 

Bilaga 2   

Följande områden ska geofencas så att en elsparkcykel inte kan överskrida hastigheten 6 km/h:  

1. Centrum  

2. Akademiplatsen 

3. Resecentrum  

4. P.A. Halls terrass  

5. Ramnasjön  

6. Norrby 

Definition av områdena följs nedan av respektive kartbild. Anpassningen av tjänsten för att 

elsparkcyklar ska begränsas till en hastighet av 6 km/h ska göras inom markeringarna 

 



Datum  

1. Centrum  

  
2. Akademiplatsen 

  



Datum  

  
3. Resecentrum  

  

  



Datum  

4. P.A. Halls terrass  

  

  
5. Ramnasjön  

 



Datum  

 
6. Norrby 

 

  

 

 

 

 

 

 



Datum  

Bilaga 3   

Bolaget ska anpassa sin tjänst så att elsparkcykel inte kan överskrida hastigheten 6 km/h samt 

inte kan  återlämnas inom följande områden med undantag för eventuella hotspots inom 

respektive område:  

1. Annelundsparken     

2. Stadsparken  

3. Vattentornet  

4. Linnéparken  

5. Krokshallsberget  

6. Ramnaparken  

7. Almåsgymnasiet 

8. Bäckängsgymnasiet 

9. Hulta Torg 

10. Hässle Torg 

11. Sjöbo Torg 

12. Sven Eriksonsgymnasiet 

13. Simonsland 

14. Högskolan 1 

15. Högskolan 2 

16. Erikslundskolan 

17. Bodaskolan 

18. Byttorpskolan 

19. Bergdalskolan 

20. Björkhöjdskolan 

21. Engelbrektskolan 

22. Daltorpskolan 

23. Ekarängskolan 

24. Särlaskolan 

25. Sjöboskolan 

26. Trandaredskolan 



Datum  

Definition av områdena följs nedan av respektive kartbild. Anpassningen av tjänsten för att 

begränsa hastigheten till högst 6 km/h samt omöjliggöra att återlämnande av fordon kan ske 

inom markeringarna  

 

 

   
1. Annelundsparken  

  

  
2. Stadsparken  

  



Datum  

  
3. Vattentornet  

  

  
4. Linnéparken  

  



Datum  

  
5. Krokshallsberget  

  

  
6. Ramnaparken  

 



Datum  

 
7. Almåsgymnasiet 

 

 
8. Bäckängsgymnasiet 



Datum  

 

 
9. Hulta Torg 

 

 
10. Hässle Torg 

 



Datum  

 
11. Sjöbo Torg 

 

 
12. Sven Eriksonsgymnasiet 

 



Datum  

 
13. Simonsland 

 



Datum  

 
14. Högskola 1 

 

 
15. Högskola 2 



Datum  

 
16. Erikslundskolan 

 

 
17. Bodaskolan 



Datum  

 
18. Byttorpskolan 

 

 
19. Bergdalskolan 



Datum  

 
20. Björkhöjdskolan 

 

 
21. Engelbrektskolan 



Datum  

 
22. Daltorpskolan 

 

 
23. Ekarängskolan 



Datum  

 
24. Särlaskolan 

 

 
25. Sjöboskolan 



Datum  

 
26. Trandaredskolan 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emina Slatina 
Handläggare 
033 357587 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
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Uppföljning av handlingsplan för energi och 

klimatåtgärder  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen om uppföljning av 

handlingsplan Energi och klimatåtgärder till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Miljöledaren Emina Slatina informerar kring arbetet om uppföljningen av 

handlingsplanen Energi och klimatåtgärder.  

 

I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar 

till att konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett 

förändrat klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje 

verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. Varje bolag och 

förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive 

verksamhet planerar att realisera strategin. Under hösten 2021 etablerades en 

arbetsgrupp med deltagare från respektive avdelning för att kartlägga nuläget, 

prioritera områden och ta fram aktiviteter för att realisera energi- och 

klimatstrategin. Handlingsplanen är beslutades av Tekniska nämnden innan 

årsskiftet 2021/2022.   

 

Samma grupp som har varit involverad i arbetet med handlingsplanen för att 

realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi, har gjort en uppföljning på 

framtagna aktiviteter. Arbetet genomfördes med regelbundna avstämningar 

med ledningsgruppen som resulterade i en Excell fil som möjliggör bättre 

översikt på hur långt man har kommit inom de utvalda områdena. Slutsatsen är 

att vi har uppnått alla mål utom två pga ökade kostnader och vissa mål är 

pågående under längre tid. Gruppen tycker ändå att de flesta målen är uppfyllda 

och arbetet har gått som det ska. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning handlingsplan energi och klimatstrategi 2022 

2. Bilaga Skrivelse Kolsänkor Borås stads skogar 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

mailto:KS.diarium@boras.se
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Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Kolsänkor Borås Stads skogar 

 

Inledning 

Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi. Tekniska nämnden har 

med strategin som underlag tagit fram en handlingsplan för att konkretisera de 

frågor som rör nämndens ansvarsområden. Ett prioriterat område är ökad 

lagring och upptag av koldioxid. I handlingsplanen ingår att ta fram ett underlag 

som underlättar kommunens fortsatta arbete med att ta fram hur kommunen 

kan öka lagring och upptag av koldioxid. Skogens roll som kolsänka (det vill 

säga netto upptagare av kol) beskrivs här kortfattat. Huvudsaklig källa för 

rapporten är Skogsskötselserien kapitel 21, Skogens kolbalans och klimatet 

Skogsstyrelsen, Johan Bergh, Gustaf Egnell, Tomas Lundmark, oktober 2020. 

Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via internet av 

kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar från ansvarig 

myndighet. 

 

Princip, så fungerar det 

Träd tar upp koldioxid från luften och lagrar kol i sin biomassa som utgörs av 

stam, grenar, rötter och blad eller barr. Träd binder kol så länge de växer och 

när trädet dör och bryts ner, frigörs stora delar av kolet igen som koldioxid. 

Skogens markskikt lagrar en stor mängd kol och är ganska statiskt så länge inte 

markanvändningen förändras. 

 

Nuläget, detta gör Borås idag inom området 

Borås Stad är en kommun med relativ stort innehav av skog. Totalt äger och 

förvaltar Borås Stad ca 10 700 ha skog.  

Skogsförvaltningen skall bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, 

ekologisk- och social hållbarhet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala 
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värden ska följa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Åtgärder genomförs för att skydda, restaurera och främja ett hållbart nyttjande 

av kommunens skogsinnehav över tid och motverka förlusten av biologisk 

mångfald. Samtidigt ska ett aktivt skogsbruk bidra med jobb och hållbar tillväxt 

samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. 

Stadens skogar bidrar till stor klimatnytta. Genom aktiv skogsskötsel och balans 

mellan tillväxt och avverkning kan behovet av fossil energi minska och 

koldioxid lagras i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra 

ytterligare klimatnytta. 

Skogsbruket är miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsstandarderna 

FSC® och PEFC. 

Borås Stads skogsskötsel ger en rad fördelar för flera av verksamhetens mål. 

Genom förlängd omloppstid så har vi högre biologisk mångfald, högre 

rekreationsvärden och en större klimatnytta än traditionellt skogsbruk med 

kortare omloppstider. Med vår föryngringsstrategi med förädlade plantor och 

skonsam markberedning så får vi bättre ekonomiska värden och större 

klimatnytta genom högre tillväxt. Vår röjning- och gallringsstrategi ger ökade 

rekreationsvärden, ökade ekonomiska värden samt bidrar till en större 

klimatnytta. 

 

Ökad tillväxt ger klimatnytta 

Att öka tillväxten i skogen ger klimatnytta på tre sätt:  

1. Den kan genom fotosyntesen ta upp och lagra koldioxid 

från atmosfären i levande träd och annan vegetation. 

2. Den kan lagra kol i skogsprodukter, i skogsmark och i 

död ved där avverkningsrester i form av stubbar utgör en 

stor andel i den brukade skogen. 

3. Den kan minska nytillförseln av koldioxid som inte 

funnits i atmosfären på miljontals år genom att ersätta 

(substituera) fossilintensiva produkter, fossila bränslen 

och betong. 

 

Vad gör vi idag för att öka tillväxten och vad kan vi göra i 

framtiden? 

Rätt planta på rätt plats: Begreppet ståndortsanpassning innebär att 

skogsskötseln anpassas till förutsättningarna för respektive växtplats. Vilket 

trädslag som skall planteras avgörs av klimat, vattentillgång, näring och jordart.  

Idag planterar vi förädlade plantor som har en tillväxt på ca 20 % mer än 

beståndsfrö (de frö som den i dag växande skogen skulle släppa och bilda ett 
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nytt bestånd). Genom självföryngring från fröträd och plantering får vi upp 

livskraftiga bestånd med flera olika trädslag.  

Naturvårdshänsyn vid föryngringar: Vi ställer även en stor del 

naturvårdshänsyn på våra avverkningar i form av sparade naturvärdesträd av tall 

och löv. Dessa fröar av sig och ger nytta för den biologiska mångfalden och 

höga rekreationsvärden, dock så minskar den potentiella framtida produktionen 

på området vilket minskar klimatnyttan på lång sikt. Samtidigt så binder - de 

sparade naturvärdesträden - samt lagrar kol så länge de överlever. 

Skogsgödsling: Att gödsla framförallt barrskog med kväve ger en effektiv 

tillväxtökning då växttillgängligt kväve är den mest begränsande faktorn för 

skogsträdens tillväxt på fastmark. För Borås Stads skogsmark som ligger i södra 

Sverige så avråder Skogsstyrelsen gödsling med kväve och då skogsmarken är 

certifierad måste man följa Skogsstyrelsens allmänna råd. I dagsläget är 

gödslings av kväve inget alternativ för Borås Stad. 

Föryngra skadade skogar: När skogen skadas av storm, insekter eller annan 

orsak minskar tillväxten då det är färre träd per ytenhet som växer. När skogen 

blir så skadad att det ur ett ekonomiskt-, rekreations- eller klimatmässig 

perspektiv inte producerar de värden som Borås Stads efterfrågar behöver 

skogen föryngras. Målen har olika tröskelvärden för hur skadad skogen kan vara 

innan det är dags att föryngra. Till exempel kan en skog med rekreationsmål ha 

en lägre produktion än vad som är optimalt ur ett klimatperspektiv. 

Vad kan vi göra i framtiden: Att öka tillväxten i skogen utöver det vi gör idag 

utan att minska på natur- och rekreationsvärden är svårt. Det enklaste att öka 

tillväxten för Borås Stad är att plantera skog på lågproduktiv jordbruksmark 

eller mark som tagits ur produktion. Då till kostnad av öppna landskap och dess 

biologiska mångfald samt försämring av rekreationsvärdena i området. 

 

Lagra kol i skogsprodukter, vad gör vi idag och vad kan vi göra i 

framtiden? 

Skogsråvaran kan delas in i lång- och kortlivade produkter där timmer räknas 

som långlivade produkter medan massa och energi räknas som kortlivade 

produkter. Genom att hålla en högre medelålder i slutavverkningsskogarna har 

resultatet blivit att uttaget av timmer har ökat och massaved och energived har 

minskat.  

Idag säljs det mesta av timmer och massaved till sågverk och massabruk, endast 

en liten del sågas i egen regi. Det virke som sågas i egen regi används främst av 

Natur- och anläggningsenheten vid tillverkning av bänkar, vindskydd och andra 

långlivade produkter som placeras ut i rekreationsområdena.  

Vad kan vi göra i framtiden: Verka för att Borås Stads träbyggnadsstrategi 

implementeras i praktiken. Träbyggnadsstrategin kan utökas och omfatta 

råvaruförsörjning från Borås Stads skogar. Vid försäljning av leveransvirke där 
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priset mellan lång- och kortlivade slutanvändningsprodukter är likvärdig ska 

virkessortiment som ger långlivade slutanvändningsprodukter väljas. 

 

Öka kollagret i skog och skogsmark, vad gör vi i dag och vad 

kan vi göra i framtiden? 

Om vi inte minskar konsumtionen av skogsprodukter kan vi inte heller öka 

lagret av växande skog om vi inte samtidigt ökar tillväxten. Att öka kollagret i 

skogen ökar klimatnyttan på kort sikt, men kan bara ske under begränsad tid så 

länge skogens kolförråd kan öka. Borås Stads skogar har generellt sämre 

möjlighet att öka kollagret i skogen då vi redan idag håller en hög medelålder 

och ett högt virkesförråd. Med ökad ålder har skogen svårare att försvara sig 

mot insekter och är mer känslig för stormar. Efter stormen Gudrun har trycket 

från insekter ökat på skogen vilket gör det svårt att ytterligare öka åldern i våra 

slutavverkningsbestånd. Forskning har visat att det effektivaste sättet att minska 

skador från granbarkborre är att avverka skadad skog och snabbt få det till 

industri. 

Kollagret i skogsmarken är större än kollagret i levande träd och har byggts upp 

sen istiden och är mindre dynamiskt är kollagret i levande träd. Vid det 

skogsbruk som praktiseras av Borås Stad så förändras markkolet. Inledningsvis 

så ökar markkolet då stubbar, rötter och avverkningsrester lämnas efter 

avverkningen. Under en period därefter kan markens förråd av kol minska 

något. Främst beror minskningen av kol i marken på det minskade förnafall 

som är lägre hos ungskog i förhållande till en sluten skog. Efter 20-30 år har 

kolförrådet i marken nått den nivå det hade innan avverkning. För att minska 

avgångarna av markolet använder Borås Stad en skonsam markberedning och 

förädlade plantor för att snabbt få upp en ny skog samt längre omloppstider. 

Vad kan vi göra i framtiden: Effektivisera metoder att leta upp skadad skog 

för att stoppa spridningen av granbarkborre med hjälp av fjärranalys och AI. 

Öka överlevnaden hos plantor och i tid hjälpplantera om plantor har dött. 

 

Skogsstyrelsen sju punkter som kan öka skogens klimatnytta 

jämfört med idag 

1. Mer aktiv skogsskötsel på större andel av virkesproduktionsmarken. 

2. Ökad användning av tillväxthöjande åtgärder. 

3. Att använda mer av det som redan finns i skogen som bryts ner snabbt 

om det inte tillvaratas, det vill säga GROT och klena träd i täta bestånd. 

4. Att effektivt utnyttja restprodukter inom industrin 

5. Att hålla nere skogsskadorna 

6. Att skogsråvaran används till nya produkter som har hög 

substitutionseffekt. 
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7. Återanvändning av olika trädprodukter i ett hållbart kretslopp. 

Borås Stads skogsförvaltning har störst möjlighet att öka skogens klimatnytta 

jämfört med i dag via punkterna 1, 2, 3 och 5. Punkt 3 om att använda mer 

GROT och klena träddelar är det som ännu ej har behandlats i detta kapitel. 

Idag så tas det ut en viss del GROT och klena träddelar både i gallring och vid 

föryngringsavverkning. Att öka uttaget av energisortiment är en möjlighet men 

samtidigt är grenar och toppar från avverkade träd viktiga i skogen för att 

minska körskador då man ökar bärigheten på marken genom att lägga 

avverkningsrester i skotningsvägarna.  

 

 

Mathias Ek 

Skogstekniker 

 

 

 



Fossilfri vägtrafik
Etappmål/aktivitet Mål ska uppnås

I kommande upphandlingar styra mot användning 

av fossilfria drivmedel.

2022

Se över möjligheten att utöka antalet elbilar i 

bilpoolen

2022

Rapport som belyser hur samarbetet kan ökas 

med Grundskoleförvaltningen (samordna 

skolskjuts och få ner antal resor) 

2022

Öka andelen tjänstebilar som är fossilfria 

jämfört med 2020. 

2022

Öka användningen av tjänstecyklar jämfört med 

2020. 

2022

Utbyggnad av 

Cykelgaraget/cykelparkering/cykelservicestatio

ner vid Resecentrum

2023

Vi ska verka för cykelvänlig arbetsplats. 2022

Utbyggnad av cykelvägnätet enligt Cykelplan 

2022-2023 (3,6 km 2022) och 4,0 km (2023) 

2022-2023



Ställa miljökrav vid upphandlingar av 

entreprenader

2022

Genomföra samtal för att strukturera 

mikromobilitetstjänsterna (exempelvis dialog 

med elsparkcykelleverantörerna) för de företag 

som har elsparkcyklar i staden 

2022

Bidra utifrån Tekniska nämndens förmåga till 

cykelstrategi med att öka andelen cykelresor av 

totala antalet resor från 3 % (2015) till 12 % 

(2040). 

2040

Delta i kommungemensamt arbete med att 

planera ett nytt stationsområde. 

2022 - 2023



Handlingsplan Förutsättning vid start/nuläge

Upphandlingen av skolbusstrafiken som 

kommer genomföras under 2022 kommer 

utformas så att den riktar upphandlingen 

mot fossilfria alternativ. 

I nuvarande avtal ges bonus för 

fossilfria drivmedel. 

Kontakter tas med P-bolaget om fler 

laddnings platser.

7 elbilar finns i bilpoolen. Begränsat 

med utrymme i garagen och 

svårigheter att få tillräckligt med 

laddstationer.
Tekniska förvaltningen och 

Grundskoleförvaltningen samarbetar 

inför skolstart för att kunna 

effektivisera schemaläggningen. En 

gemensam arbetsgrupp kommer att ta 

fram en rapport med hur arbetssättet 

kan bli bättre.

Arbetet är påbörjat.

Välj fossilfria alternativ där det är 

möjligt vid omförhandling av 

leasingavtal. Jämför med 2020 års 

statistik (d v s innan 

coronarestriktionerna) 

2020 – Park- och skogsavdelningen 

hade 17 tjänstebilar. 14 kan köras 

på HVO och 2 är hybrid (el/bensin). 

Gatuavdelningen hade 7 tjänstebilar 

varav 6 är hybrid (el/bensin) och 1 

diesel.

Genomföra en kampanj för att 

marknadsföra vilka alternativ som 

finns.

11 cyklar var tillsammans bokade 3 

940 timmar (2020). 

Utbyggnad av cykelgarage, 

cykelparkering och 

cykelservicestationer enligt Cykelplan 

2022- 2023. 

Utbyggnad är inte genomförd.  

Delta i projektet Cykelvänlig 

arbetsplats 2022 och utvärdera de 

möjligheter som föreslås. 

Förvaltningen deltog inte i 

Cykelvänlig arbetsplats 2021.

Utbyggnad av cykelvägnätet enligt 

Cykelplan 2022-2023.

Utgångsläget är 221 km cykelväg i 

Borås Stad varav 138 km där 

kommunen är väghållare.



Ställa krav vid upphandlingar. Miljökrav vid upphandlingar 

(Gemensamma miljökrav för 

entreprenader 2018)

Genomföra samtal för att strukturera 

mikromobilitetstjänsterna (exempelvis 

dialog med 

elsparkcykelleverantörerna) för de 

företag som har som har 

elsparkcyklar. 

Arbete påbörjat

Arbeta efter cykelstrategin och 

cykelplanen. 

3 % i undersökning 2015.

Strukturskiss Väst Arbetet med strukturskiss väst 

pågår.



Mätmetod Ansvarig enhet

Redovisning av utfallet. Persontransportavdelningen

Redovisning av antalet 

elbilar i bilpoolen.

Persontransportavdelningen

En färdig rapport. Persontransportavdelningen

Redovisning av utfallet. Tekniskaförvaltningen 

Redovisning av utfallet. 

à Statistik från bilpoolen.

Persontransportavdelningen

Genomförd 

ombyggnation.

Gatuavdelningen

Redovisning av antal 

uppfyllda kriterier i 

projektet.

Förvaltningen

Redovisning av utfallet. Gatuavdelningen



Redovisning av utfallet. Gatuavdelningen 

Redovisa om samtal 

genomförts.

Gatuavdelningen

Resvaneundersökning 

(Kommunstyrelsen) 

senaste gjord 2015. 

Gatuavdelning

Genomförd 

ombyggnation.

Gatuavdelningen / Park- och 

skogsavdelningen 



Uppföljning

I upphandlingen av skolskjuts för 

busstransporterna i ytterområderna, har vi 

ställt som krav på  minst HVO100 som 

bränsle eller annat bättre alternativ. 

Upphandlingen klar 2022 och gäller från 

HT2023 och är ett 8 års avtal.  

Under 2022 fanns inte möjligheten till att 

utöka antalet. Bilpoolen flyttades över till 

Servicekontoret från och med 1 januari 

2023.

Rapporten är genomförd med hjälp av en 

extern konsult och fortsatt förbättringsarbete 

pågår, där sammarbetet med 

grundskoleförvaltningen prioriteras.  

 Park och Skog: 18 HVO, 5 etanol/bensin, 

3El/bensin.  Gata: 1 el, 6 laddhybrid 

(el/bensin)                                      

Vi har under 2022 haft 12 cyklar tillgängliga 

och antalet bokningstimmar för året är 9132 

timmar. 

En till modul planeras att byggas på under 

2023

Tekniska förvaltningen deltog men fick inga 

stjärnor. Uppfyllde sammanlagt 12 av 48 

kriterier. 

Under 2022 avslutades  3 av 6 planerade 

projekt för 2022. Detta på grund av bland 

annat förhöjda beläggningspriser. Flera 

projekt är på gång 2023 varav 1 projekt 

utfördes 2022.. Under 2022: 1,4 km  

tillkommande cykelväg



Persontransporter:1 avtal med 2 miljökrav, 

Park&Skog: 5/7 med miljökrav   

Gatuavdelningen:5/5 externa, vid internt 

upphandlade entreprenaden ställs miljökrav 

av Servicekontoret               

Dialog sker månadsvis av Trafikingenjör 

med ansvar för elsparkcyklar.Dialog med 

elsparkcykellerantörerna sker en gång i 

månaden.   

Cykelplan tas fram vartannat år som 

strukturerar upp utbyggnaden av 

cykelvägnätet

Projektet pågår



Klar

Pågående 

Uppfyllde inte målet





Klimatsmart byggnation
Etappmål/aktivitet Mål ska uppnås Handlingsplan

Återanvända all uppbruten asfalt 2022 Vid upphandlingar av 

entreprenader alltid sträva efter 

att uppfylla målsättningen.

Öka andelen återvunnet 

överbyggnadsmaterial (d v s 

tillfört material) vid byggnation av 

gång- och cykelbanor (gäller vid 

intern upphandling) 

2022 Vid upphandlingar av 

entreprenader alltid sträva efter 

att uppfylla målsättningen.

Att vid byggnation inom 

cityringen prioritera sten eller 

betong som material 

2022 Vid upphandlingar av 

entreprenader alltid sträva efter 

att uppfylla målsättningen.

Att nuvarande fogmaterial i 

stenbeläggningar på sikt ersätts 

av betongkross. 

2022 Vid beläggningsarbete används 

betongkross som fogmaterial.

Att använda stor andel 

naturmaterial på lekplatsernas 

fallskydd.

2022 Vid upphandlingar av 

entreprenader alltid sträva efter 

att uppfylla målsättningen.



Förutsättning vid start/nulägeMätmetod Ansvarig enhet

En mindre del av den 

uppbrutna asfalten 

återanvänds idag.

Redovisning av utfallet Gatuavdelningen

En mindre del av den 

uppbrutna asfalten 

återanvänds idag.

Redovisning av utfallet Gatuavdelningen

En stor del av området har 

sten eller betong istället för 

asfalt

Redovisning av utfallet 

(kvadrat meter eller 

objektsbeskrivning)

Gata/ Park

Metoden har provats. Redovisning av utfallet 

(utveckla mer, sand el 

betongkross)

Gata/ Park

Träflis används som 

fallskydd på 3 972 m
2
.

Redovisa areal där 

träflis används som 

fallskydd. 

Park- och 

skogsavdelningen



Uppföljning

Krav ställs vid upphandling. Svårt att mäta 

hur mycket som går ut. Visst material går 

till kallasfalt (som används i bland annat 

schaktåterställning), viss del används som 

bärlagergrus, till viss del går till NCC och 

blandas till ny.

Krav ställs vid upphandling. Återvunnet 

bärlagergrus har använts till Posttorget och 

Södra torget

Posttorget, Södratorget, schaktreperationer 

återställs med  sten och markstenar samt 

plattor. Återvunnet bärlagergrus har 

använts till Posttorget och Södra torget

 

Under 2022 har ca 75% återvunnet 

betongkross används. 

Träflis används som fallskydd på 7264 

m
2
.



Klar

Pågående 

Uppfyllde inte målet



Trygg och säker infrastruktur
Etappmål/aktivitet Mål ska uppnås Handlingsplan

Utbyggnad av sammanhängande 

befintliga cykelstråk i enighet med 

cykelplanen (cykelparkering och 

underhåll) 2022-2023.

2023 Genomföra de åtgärdsförslag 

som finns i cykelplanen 2022 - 

2023

Vi ska skapa säkra miljöer med 

hänsyn till klimatsmarta lösningar. 

(2022)

2022 Arbeta efter de riktlinjer som 

finns i handboken för trygga 

och offentliga miljöer. 

Åtgärder för dagvattenfördröjning 

vid nybyggnation på 

allmänplatsmark. (2022) 

2022 Delta i kommunens arbete i 

dagvattengruppen. Förebygga 

översvämning genom 

dagvattenhantering- och 

fördröjning.

Reinvestering av 

belysningsanläggningar. Dessutom 

kommer 1500 armaturer med 

effekten 65 W bytas ut mot LED-

armaturer med en effekt på cirka 

25 W. (2022)

2022 Byta ut armaturer 

Skapa Viskans park som går från 

norr till söder genom centrala 

Borås som tar vara på både gröna 

och blå värden i anslutning till 

stadens utbyggnadsordning. 

Kronängsparken beräknas bli klar 

2023. 

2023 Projektet tillförs medel under 

2022 och en projektledare 

anställs. 



Förutsättning vid start/nuläge Mätmetod

I budget för 2022 är det avsatt 20 Mkr för 

cykelsatsningar.

Redovisning av 

utfallet

Handlingsplanen är snart färdig. Redovisning av 

utfallet

Deltar i kommunens dagvattengrupp. Redovisning av 

utfallet

Förvaltningen har 20 000 ljuspunkter med en 

energiförbrukning på 6 630 MWh/år. Cirka 1 000 

av dem är belysning på genomfartsleder där 

effekten/armatur generellt är 150 W. Övrig 

belysning har en genomsnittlig effekt på 60 W.

Redovisning av 

utfallet

Styrdokumentet ”Staden vid parken”. Projektstart 

blir 2022. Budget 90 miljoner kronor avsatt den 

första 5-årsperioden och 5 miljoner kronor 2022

Redovisning av 

utfallet



Ansvarig avdelning Uppföljning

Gatuavdelningen Fyra projekt har under 2022 genomförts (Hedvigsborgsgatan, 

Åsbogatan,Fjällgtan och Fälllgatan- Hästhagsgatan), två 

pågående byggnationer (Skjutbanegatan och 

Högagärdsgatan) och flera projekt är på gång under 2023. 

Park- och 

skogsavdelningen

Handlingsplan är färdig och används i verksamheten

Gatuavdelningen / Park- 

och skogsavdelningen

Representanter från gata och park finns med i gruppen.

Gatuavdelningen

Vi bytte bara 1100 armaturer (och energiförbrukningen minskat 

200 000 kWh).

Detta då priserna på armaturerna ökade samt att vi bytte en 

del genomfartsleder (istället för lokalgator) och dessa är dyrare 

att byta.

Park- och 

skogsavdelningen / 

Gatuavdelningen

Arbetet pågår, delredovisas 2023. 



Klar

Pågående 

Uppfyllde inte målet



Ökad lagring och upptag av CO2
Etappmål/aktivitet Mål ska uppnås

Rapport som redovisar tänkbara 

alternativ för ökad lagring och upptag 

av CO2 på kommunal mark. 

2022

Rapport om kommunens ängs- och 

betesmarker.

2022

Ökad volym biokol som ingår i 

växtbäddar vid nyplantering

2022

Verka för att öka andel träd i 

stadsmiljö. 

2022 - 2023

> 25 % trädkronstäckning i 

kommunens tätorter 

2030



Handlingsplan Förutsättning vid start/nuläge

Kunskap om olika metoder och strategier 

inhämtas. Resultatet blir en rapport där 

kommunens valmöjligheter redovisas med 

försök till kvantifiering och beskrivning av 

tänkbara konsekvenser. Utifrån kommunens 

markinnehav analyseras tänkbara strategier.

Det saknas idag kunskap om vad olika 

metoder skulle innebära för Borås Stad. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för 13 

293 ha landareal (skogsbruksplanelagd) 

varav 10 713 ha produktiv skogsmark. 

Den produktiva skogsmarken binder 

ungefär 3,4 miljoner ton CO2.

Inventering och klassning av ängs- och 

betesmark som kommunen äger. Utreda 

kommunala jordbruksmarkers naturvärde. Ta 

fram förslag till åtgärdsplan. 

Inventering delvis genomförd.

Köpa in biokol till växtbäddar. Försöka få fram 

ett samarbete med BEM för att de ska tillverka 

biokol av våra restprodukter.

Biokol används inte idag. 

Delta i detaljplanearbetet. Deltar i detaljplanearbetet.

Plantering av gatuträd, grönytor i samband 

med om- och nybyggnation

Nuvarande trädkronstäckning (2020) är 

23 % 



Mätmetod Ansvarig avdelning Uppföljning

Den färdiga redovisningen som finns 

samlad i en rapport.

Park- och 

skogsavdelningen

Rapport framtagen, ska 

redovisas för nämnden i 

mars 2023

Den färdiga redovisningen. Park- och 

skogsavdelningen

Rapport framtagen ska 

redovisas för nämnden i 

mars 2023

Redovisa använd volym biokol. Park- och 

skogsavdelningen

Biokol 75 m3.  

Resultatet med 

samarbetet med BEM, 

restprodukterna gick 

inte att använda. 
Redovisa resultatet. Park- och 

skogsavdelningen

121 träd planterades 

2022

Resultat från nästa mätning av 

trädkronstäckning. Metodbeskrivning 

i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram 

för särskilt skyddsvärda träd.

Park- och 

skogsavdelningen

Ny metod ger 41,5 %



Klar

Pågående 

Uppfyllde inte målet
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1 Inledning
Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker i Borås, fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekreation samt skötsel av naturreservat. 
Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Sedan 
några år tillbaka ligger ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat ändamål, t.ex. jord-
bruksmark utan arrendator och igenväxningsmark hos Tekniska nämnden. På de mest värdefulla markerna 
bedrivs landskapsvård i form av bete och slåtter. Många av de här områdena har höga naturvärden och är 
i behov av vårdande och restaurerande åtgärder för att inte naturvärdena ska försvinna.

Borås Stad med när- och ytterområden består av ett omväxlande landskap med skogar och brukade marker 
med inslag av små och stora sjöar och vattendrag. En stor del av kommunens naturvärden är knutna till 
odlingslandskapet. Här finns t.ex. hagmarker, slåtterängar, strandängar, gårdsmiljöer, hedmarker, alléer, 
åkerholmar och solitära träd. En stor del av det öppna landskapet har, eller håller på att växa igen på grund 
av succesiv förändring av markanvändningen

Odlingslandskap måste skötas för att naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt hotade av upphörd slåtter 
av blomrika marker, igenväxning och rationalisering. Det är svårt att få lönsamhet i det småskaliga jord-
bruk som är en förutsättning för naturvärdenas bevarande och därför svårt att hitta jordbruksarrendatorer 
till de här markerna.

På senare år kan man också se att invasiva arter breder ut sig på igenväxningsmarker vilket ytterligare 
tränger bort de inhemska arter vår mångfald är beroende av. Invasiva arter dyker ofta upp snart efter att 
marken slutats brukas. Blommande marker är numera en stor bristvara något som påverkar pollinatörer 
såsom fjärilar och vilda bin negativt i hög grad.

2 Uppdrag och syfte
Borås stad äger förhållandevis mycket mark. Kommunen bör vara ett föredöme och nyttja sitt markinne-
hav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald 
och klimatmål. En ökad satsning på biologisk mångfald ger möjlighet att sköta fler ytor med traditionell 
slåtter och utöka den areal där kommunen hyr in betesdjur. För att marker som ligger utan hävd ska kunna 
återupptas krävs restaureringsinsatser och inhägnad.

Borås Stad har även antagit en Energi- och klimatstrategi. Tekniska nämnden har med strategin som 
underlag tagit fram en handlingsplan (2021) för att konkretisera de frågor som rör nämndens ansvars-
områden. Ett prioriterat område är ökad lagring och upptag av koldioxid. I handlingsplanen ingår att ta 
fram ett underlag som underlättar kommunens fortsatta arbete med att ta fram hur kommunen kan öka 
lagring och upptag av koldioxid. Inventeringen av kommunens ängs- och betesmarker kan användas för 
att finna lämpliga arealer för åtgärder.

För att få ett bättre beslutsunderlag för val av skötselåtgärder samt tänkbara alternativ för ökad lagring av 
koldioxid har en fältinventering genomförts (2019-2022). Inventeringen har inneburit en klassning av den 
ängs- och betesmark som kommunen äger. Inventeringen har även översiktligt undersökt de kommunala 
jordbruksmarkernas naturvärden.
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3 Metod
Inventeringsmetoden som har nyttjats för att beskriva nuläget av inägomarkernas status, har genomförts 
i fält genom okulär bedömning av Peter Rydén.

Med inägomark avses i rapporten kategorisering av marken i ägoslagsklass inäga (används vid skogsin-
delning och skogsbruksplanläggning) -vilket innebär att marken är öppen och brukas för jordbruk (t.ex. 
bete, ängs- och åkermark).

Jordbruksverkets definitioner har utgjort grund för kategorisering av inägomarkerna:

• Betesmark är jordbruksmark som sköts med bete, avslagning eller putsning.

• Slåtteräng är jordbruksmark som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter komplette-
rat med efterbete.

• På betesmark och slåtteräng ska det växa gräs, örter eller hävdad ljung som är dugligt som foder.
Marken ska skötas varje år och den får inte växa igen.

• Åkermark räknas inte som betesmark eller slåtteräng. Du får gärna beta eller slå din åkermark
men den kommer ändå att klassas som åkermark om den är lämplig för växtodling.

Digitaliseringen av inägomarkerna har skett med utgångspunkt i kartunderlag till de skogsbruksplaner 
som finns i Park- och skogsavdelningens verksamhet, tillsammans med kartutdrag ur Lantmäteriets ”Min 
karta” och i vissa fall via Riksantikvarieämbetets app ”Fornfynd”.

Ett antal parametrar har noterats i fält och som därefter har följt med i den digitalisering som gjorts, se 
bifogad bilaga. Fokus har legat på:

• Om marken är utarrenderad med aktivt/pågående jordbruk

• Typ av skötsel på marken idag

• Marktyp

• Trädskikt angivet i procent

• Om marken går att slå

• Om marken bör betas

• Om det finns rekreationsmöjligheter

I grunddokumentet finns det ytterligare noteringar gjorda, bland annat om det finns invasiva arter, häv-
dgynnade arter, skötsel samt fornlämningar.

Digitalisering har skett i kartprogrammet QGIS.

Foto: Anne-Marie Widelius
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4 Resultat
Sammanfattning av resultatet av inventeringen:

Benämning Antal
Antal inventerade ytor 410

Total areal inägomarker 613
Medelareal per yta inägomark 1,50
Utarrenderad areal inägomark 228 hektar
Utarrenderade ytor inägomark 114
Ytor som går att slå 168
Total areal som går att slå 277
Ytor som behöver någon form av skötsel för 
rekreation.

266

Total areal som behöver någon form av skötsel 
för rekreation.

442

Nuvarande skötsel på inägomarkerna:

Marktyp Antal ytor Antal hektar

Åker 77 143
Äng 27 27
Betesmark 182 296
Ingen skötsel 87 131

Varav areal inägomark inom Naturreservaten:

Åker: 25 ha

Äng: 10 ha

Betesmark: 44 ha

5 Skötselrekommendationer
Inventeringen visar att på cirka 20 procent av inägomarkerna har det inte varit någon skötsel på under 
överskådlig tid. Bedömt cirka 120 hektar.

Att hävden upphört torde bero på svårighet att odla dessa marker på grund av att de är små och ofta blöta.

Rekommendation
Skogsplantering på totalt ca 52 ha.

Antal ytor är 25 st.

Varav al och/eller björk på ca 37 ha samt ek på ca 15 ha.

Av dessa ytor kan man välja att beta ca 17 ha i stället om ambition och om möjligheten finns.

Naturlig igenväxning på totalt ca 81 ha.

Foto: Anne-Marie Widelius
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Ytor som inte är hävdade under överskådlig tid och där igenväxningsfasen ofta har gått så långt så det är 
eller närmar sig skog.

Antal ytor är 96 st.

Av dessa ytor kan man välja bete på ca 12 ha om ambitionen och möjligheten finns.

Övriga noteringar
Taggtråd har hittats på 7 ytor. Bör tas bort omgående.

På eller invid 114 ytor finns kultur- eller fornlämningar.

51 ytor innehöll invasiva arter. Då uppdraget att inventera invasiva arter inte fanns med från början upp-
skattas att ca 50% av de totala ytorna är inventerade.

1 yta om 0,44 ha i Flenstorp ägs av Sveaskog men förvaltas av Borås Stad.

19 ytor innehåller vädd i större eller mindre mängder. Dessa ytor behöver hävdas för att gynna framförallt 
vildbin.

6 Slutsatser
Det primära är att Borås stad även fortsättningsvis använder så mycket som möjligt av sitt innehav av 
inägomark (åker, ängsmark och betesmark) för jordbruksändamål.

Borås Stad bör också utöka hävdandet av vissa värdefulla markytor. Exempel på detta kan vara ytor där 
vi noterat hävdgynnande växtarter.

I samband med inventeringen så har vi på många ytor, noterat förekomst av invasiva arter. Främst är det 
lupin och kanadensiskt gullris. Men även parkslide och jättebalsamin. Dessa invasiva arter finns numera 
digitalt dokumenterat hos avdelningen och kan om det blir aktuellt i framtiden, kunna bekämpas utifrån 
inventeringsunderlaget.

I Borås stads naturreservat sköts alla inägomarker enligt fastställd skötselplan. Detta har gjorts historiskt 
och görs även framgent. På grund av detta så har dessa inägomarker generellt ett högt biologiskt värde.

Rapporten och dess inventeringsunderlag kan användas som underlag för att ta fram förslag på åtgärds-
planer för flera olika områden. Det finns utrymme att samtidigt förbättra förutsättningarna för biologisk 
mångfald, landskaps- och kulturmiljövård och skogsproduktion/ökad kolinlagring via en ansvarsfull 
markförvaltning men det finns flera målkonflikter som kräver prioritering och medvetna beslut. En ökad 
ambition jämfört med dagens skötselnivå kräver en ökad resurstilldelning i budget.

6 | borås stads ängs- åker- och betesmarker

Foto: Kjell Johansson

Foto: Kjell Johansson
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7 Bilaga 1 – Kartbilaga – Kommunens åker, ängs- och 
betesmarker 2022
Utskrifter från QGIS

Karta 1 – Bogryd (ovan). Karta 2 – Kinnarumma (nedan)

Foto: Kjell Johansson
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Karta 3 – Bosnäs (ovan). Karta 4 – Funningen (nedan) 
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Karta 5 – Dalsjöfors (ovan). Karta 6 – Rångedala (nedan)
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Karta 7 – Fristad (ovan). Karta 8 – Sparsör (nedan) 
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Karta 9 – Frufällan (ovan). Karta 10 – Bredared (nedan) 
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Karta 11 – Hedared (ovan). Karta 12 – Backabo (nedan) 
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Karta 13 – Hestra (ovan). Karta 14 – Rya åsar (nedan) 
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Karta 15 – Hofsnäs (ovan). Karta 16 – Haby (nedan)
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Karta 17 – Gåshult (ovan). Karta 18 Hyltenäs (nedan). 
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Karta 18 – Kransmossen (ovan). Karta 19 – Brämhult (nedan) 
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Karta 20 – Kråkered (ovan). Karta 21 – Häggårda (nedan) 
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Karta 22 – Målsryd (ovan). Karta 23 – Dannike (nedan) 
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Karta 24 – Rydboholm (ovan). Karta 25 – Viskafors (nedan) 
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Karta 26 – Sandared (ovan). Karta 27 – Lundaskog (nedan) 
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Karta 28 – Sandhult (ovan). Karta 29 – Hällered (nedan) 
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Karta 30 – Toarpsdal (ovan). Karta 31 – Äspered (nedan) 



BORÅS STADS ÄNGS- ÅKER- OCH BETESMARKER

borås stads ängs- åker- och betesmarker | 23

Karta 32 – Transås (ovan). Karta 33 – Älmås (nedan) 
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Karta 34 – Viared Ö (ovan). Karta 35 – Viared V (nedan)
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8 Bilaga 2 – Tabellbilaga – Kommunens åker, ängs- och 
betesmarker 2022, kategorisering ortsvis
Sammanställning av inventeringsresultat i Excel. Siffror anges i hektar (ha).

Ort Betesmark Grönyta 
tomtmark

Ingen Skog Åker Äng Totalsumma

Björnåsa 0,3 0,3
Bogryd 1,4 1,5 1,6 4,6
Bosnäs 12,6 0,6 1,5 0,2 0,3 15,2
Bredared 6,4 1,2 7,6
Brämhult-
Ymer

17,2 1,4 9,7 2,5 41,1 71,7

Dalsjöfors 19,9 2,0 4,8 22,4 0,1 49,2
Dannike 1,6 1,6
Flenstorp 0,4 0,4
Fristad 9,1 4,1 0,3 16,9 30,4
Främgärde 1,5 1,5
Funningen 3,1 0,9 4,0
Gåshult 7,9 2,6 10,5
Haby 6,4 0,3 6,7
Hedared 1,2 1,7 2,9
Hestra 2,8 3,1 5,9
Hofsnäs 35,6 0,2 17,3 3,4 56,6
Hyltenäs 3,8 0,2 4,0
Häggårda 1,6 13,8 15,3
Hällered 0,7 7,0 7,7
Kinnarumma 5,8 12,4 0,1 18,3
Kransmossen 3,7 3,7
Målsryd 5,6 0,1 0,4 0,9 7,1
Rya åsar 17,1 3,9 21,0
Rydboholm 17,2 0,3 14,7 32,3
Rångedala 1,0 0,3 2,8 4,2
Sandared 2,4 5,0 5,7 3,0 16,1
Sandhult 4,0 4,1 1,0 9,1
Sjömarken 8,4 3,0 11,4
Sparsör 4,3 3,3 7,6
Toarp 2,7 1,3 0,9 5,0
Tosseryd 4,7 2,0 6,6
Transås 51,1 3,9 0,7 8,8 64,5
Viared Västra 7,2 19,9 27,0
Viared Östra 34,2 4,3 0,8 1,4 40,6
Viskafors 5,9 2,1 4,0 12,0
Älmås 19,4 0,3 1,1 20,8
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Älmås-
Hårsåsen

0,6 3,8 0,2 0,7 2,2 7,5

Äspered 2,0 2,0
Totalsumma 296,3 3,6 131,2 11,9 142,9 27,2 613,1

9 Bilaga 3 – Tabellbilaga – Kommunens åker, ängs- och 
betesmarker 2022, möjlighet till ändrad skötsel
Sammanställning av inventeringsresultat i Excel. Siffror anges i hektar (ha).

Rekreation Betesmark Grönyta 
tomtmark

Ingen Skog Åker Äng Totalsumma

Ja 228,5 2,7 40,5 0,6 141,8 27,2 441,3
Nej 67,4 0,9 87,4 11,3 1,1 168,0
(tom) 0,4 3,3 3,8
Totalsumma 296,3 3,6 131,2 11,9 142,9 27,2 613,1

Bör betas: Betesmark Grönyta 
tomtmark

Ingen Skog Åker Äng Totalsumma

Ja 239,2 0,6 26,5 135,3 12,1 413,6
Nej 56,6 3,1 101,3 11,9 7,6 12,5 193,1
(tom) 0,4 3,3 2,6 6,4
Totalsumma 296,3 3,6 131,2 11,9 142,9 27,2 613,1

Möjlig att slå: Betesmark Grönyta 
tomtmark

Ingen Skog Åker Äng Totalsumma

Delvis 30,6 0,3 2,7 3,6 37,2
Ja 82,6 1,0 24,3 141,9 21,7 271,6
Nej 174,8 2,3 100,8 11,9 1,0 1,9 292,7
(tom) 8,3 3,3 11,6
Totalsumma 296,3 3,6 131,2 11,9 142,9 27,2 613,1
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10 Bilaga 4 – Förslag till skötselmål per delobjekt
Sammanställda skötselförslag per delobjekt och ort.

Ort ID Skifte Löpnr Skötselmål

Bogryd 4733 20 1 Vandringsled utmed 
Viskan. Ingen åtgärd.

Bogryd 935 20 2 Nyl
Bogryd 1013 20 3 Ledningsägare har röjt. 

Ingen åtgärd. Låt växa 
igen naturligt.

Bogryd 897 20 4 Delvis Nyröjt. Hålls 
öppet. Röjning vart 5:e 
år.

Bosnäs 2513 5 1 Anders Lannsjö vill beta/
odla i

Bosnäs 2550 5 2 Låt växa igen naturligt. 
Ingen åtgärd

Bosnäs 4508 5 3 Röj fram Ask. Röj rent på 
och invid stenkällaren

Bosnäs 4507 5 4 Låt växa igen naturligt. 
Röjning 3

Bosnäs 4509 5 5 Lövskog Gallring/röjning 
2 Trädgårdsland i öster

Bosnäs 2552 5 6 Röjning/Gallring 2 
Gynna Hagtorn och aplar 
samt övriga lövträdsorter

Bosnäs 2564 5 7 Plantera ek, alt ingen 
åtgärd

Bosnäs 2548 5 8 Ljushuggning 2 40% 
Fortsatt fårbete (nytt får-
stängsel runt om)

Bosnäs 4511 5 9 Delvis Ljushuggt. 
Fortsatt fårbete. (sträcker 
sig längre mot bron) 
Relativt nyuppsatt får-
stängsel

Bosnäs 4510 5 10 Mycket Aspuppslag. Bör 
betas med får

Bosnäs 2510 5 11 Fortsatt bete
Bosnäs 4513 5 12 Carport på den arrende-

rade delen. Gallring 3.
Bosnäs 2655 5 13 Slåtter, ta upp gräset. 

Solitär ask invid ladan
Bosnäs 4512 5 14 Börjar växa igen Bör 

betas. Alt. Ingen åtgärd
Bredared 3624 2 1 Låt växa igen naturligt. 

Ta upp gammal taggtråd
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Bredared 3623 2 2 Röjning/Gallring 3 
Gynna ek

Bredared 4564 2 3 Sköts som åker
Brämhult-Ymer 4087 11 1 Bostadsområde
Brämhult-Ymer 4617 11 2 Används som mass-

tipp. Bommat 
Pumpanläggning. Ta 
bort massor och låt växa 
igen naturligt

Brämhult-Ymer 3117 11 3 Snårvinda. Plantera igen 
med gran, Alt låt växa 
igen naturligt.

Brämhult-Ymer 4620 11 4 Upplag för jord och grus. 
Bör slås eller betas ”stora, 
gamla” träd.

Brämhult-Ymer 4618 11 5 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 3111 11 6 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 3113 11 7 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker. 
Transformatorstn. I SV

Brämhult-Ymer 4622 11 8 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4625 11 9 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4624 11 10 Delvis Betat 2021. 
Fortsatt bete. Lada/
Fabrik i V

Brämhult-Ymer 4621 11 11 Betat 2021. Fortsatt bete.
Brämhult-Ymer 4623 11 12 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Hugg bort allt utom 
Oxlarna och Rönnen.

Brämhult-Ymer 4619 11 13 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4627 11 14 Odlat säd 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4643 11 15 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4644 11 16 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Brämhult-Ymer 4638 11 17 Förrådsbyggnader och 
upplag för rundbalar.

Brämhult-Ymer 4641 11 18 Tomtmark. Sköts som 
tomtmark.

Brämhult-Ymer 4639 11 19 Åkermark. Sköts som 
åkermark.
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Brämhult-Ymer 4636 11 20 Åkermark. Sköts som 
åkermark.

Brämhult-Ymer 3100 11 21 I igenväxningsfas. Mkt 
Hallon. Låt växa igen 
naturligt.

Brämhult-Ymer 4635 11 22 I igenväxningsfas. . Låt 
växa igen naturligt.

Brämhult-Ymer 4637 11 23 Låt växa igen Naturligt.
Brämhult-Ymer 4693 11 24 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Tennisbana i S.
Brämhult-Ymer 4628 11 25 Betat 2021. Fortsatt bete
Brämhult-Ymer 4630 11 26 Nypon.
Brämhult-Ymer 3079 11 27 Skidstadion Parkering.
Brämhult-Ymer 4631 11 28 Betat 2021. Fortsatt bete.
Brämhult-Ymer 4633 11 29 Betat 2021. Fortsatt bete 

Volleyboll och boule 
banor samt parkering i 
NO

Brämhult-Ymer 4629 11 30 Betat 2021. Fortsatt bete.
Brämhult-Ymer 4634 11 31 Discgolfbanor
Brämhult-Ymer 3134 11 32 Björkinväxt. Låt växa 

igen naturligt.
Brämhult-Ymer 3136 11 33 Aspsly börjar vandra in. 

Ej betat 2021. Bör betas. 
Gammalt taggtråds-
stängsel. Vacker lycka i 
skogen

Brämhult-Ymer 3138 11 34 Fårbetat 2021. Fortsatt 
Bete.

Brämhult-Ymer 4626 11 35 Blött. Låt växa igen 
naturligt.

Dalsjöfors 3519 14 1 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Dalsjöfors 3503 14 2 Betat 2021. Fortsatt bete.
Dalsjöfors 4591 14 3 Slaget 2021. Fortsatt 

skötsel som åker.
Dalsjöfors 4589 14 4 Ingen åtgärd. Låt växa 

igen naturligt.
Dalsjöfors 4592 14 5 Igenväxningsfas. Plantera 

Björk, Al
Dalsjöfors 4588 14 6 .Betat 2021. Fortsatt 

bete.
Dalsjöfors 3545 14 7 Ej Betat 2021 Bör Betas. 

Elstaket finns.
Dalsjöfors 4596 14 8 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Aspsly.
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Dalsjöfors 4594 14 9 Ej betat 2021. Aspallé 
i NV. Plantera med Al, 
Björk.

Dalsjöfors 4593 14 10 Ej betat 2021. Plantera 
igen med Al, Björk.

Dalsjöfors 4595 14 11 Gallrad björkskog.
Dalsjöfors 3484 14 12 Sköts som lövskog.
Dalsjöfors 3479 14 13 Låt växa igen natur-

ligt. Sköts som lövskog. 
Trädgårdstipp i Ö

Dalsjöfors 4605 14 14 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Dalsjöfors 4602 14 15 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker.

Dalsjöfors 4600 14 16 Aspsly börjar vandra in. 
Bör skötas som äng med 
slåtter.

Dalsjöfors 4604 14 17 Hamlade Lönnar och 
Askar . Ingen åtgärd

Dalsjöfors 4601 14 18 Ingen åtgärd .
Dalsjöfors 3487 14 19 Aspsly vandrar in. Låt 

växa igen naturligt.
Dalsjöfors 3869 14 20 Frihugg stora
Dalsjöfors 4606 14 21 Lönnallé vid vägen. 

Frihugg stora
Dalsjöfors 4615 14 22 Ej hävdat 2021. Bör 

skötas som åker eller bete
Dalsjöfors 4614 14 23 Låt växa igen naturligt.
Dalsjöfors 4610 14 24 Betat 2021. Fortsatt sköt-

sel som bete.
Dalsjöfors 3478 14 25 Betat 2021. Fortsatt sköt-

sel som bete.
Dalsjöfors 4609 14 26 Slaget 2021. Fortsatt 

skötsel som åker.
Dalsjöfors 3472 14 27 Planteras med Al och 

Björk.
Dalsjöfors 3866 14 28 Aspsly i Ö. 

Taggtrådsstängsel. Ej 
betat 2021. Bör skötas 
som bete.

Dalsjöfors 4611 14 29 Låt växa igen naturligt.
Dalsjöfors 4612 14 30 Slaget 2021. Fortsatt 

skötsel som åker.
Dalsjöfors 4613 14 31 Lövskog
Dalsjöfors 3471 14 32 Slaget 2021. Fortsatt 

skötsel som åker.
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Dalsjöfors 3455 14 33 Bebyggt och Vedskjul 
i NO. Mulleslinga, 
Grillplats. Slaget 2021. 
Fortsatt skötsel som 
Åker/Äng

Dalsjöfors 4608 14 34 Blött. Plantera igen med 
Al.

Dannike 3881 8 1 Hallon börjar växa in. 
Bör skötas som åker eller 
betesmark

Dannike 3611 8 2 Slaget 2021 Fortsatt sköt-
sel som åker

Fristad 3695 28 1 Vall. Fortsatt skötsel åker
Fristad 4695 28 2 Vall. Fortsatt skötsel åker
Fristad 3696 28 3 Ohävdat. Låt växa igen 

naturligt.
Fristad 3709 28 4 Vall. Fortsatt skötsel åker
Fristad 4696 28 5 Röjning/Gallring
Fristad 4091 28 6 Plöje. Fortsatt skötsel 

åker
Fristad 4496 28 06:01 Fortsatt skötsel åker
Fristad 3660 28 7 Vall. Fortsatt skötsel åker
Fristad 3728 28 8 Låt växa igen naturligt. 

Gallring/Röjning
Fristad 3716 28 9 Delvis fuktigt. Fortsatt 

skötsel bete.
Fristad 3704 28 10 Fortsatt skötsel bete.
Fristad 3717 28 11 Hästbete. Fortsatt skötsel 

bete. Hugg bort 50% av 
träden

Fristad 4694 28 12 Hästbete. Fortsatt skötsel 
bete.

Fristad 4563 28 13 Fortsatt skötsel åker.
Fristad 3686 28 13:01 Fortsatt skötsel åker.
Fristad 3698 28 14 Fortsatt skötsel åker.
Fristad 3699 28 15 Återvinningsstation
Hestra 3342 9 1 Ingen åtgärd. Låt växa 

igen naturligt.
Hestra 3803 9 2 Gallring/Röjning. 

Friställ stora ekar.
Hestra 4525 9 3 Fårbete 2021. 

Hundrastgård i v. 
Fortsatt Fårbete

Hofsnäs 2829 25 1 Tången. Grillstuga, 
Brunn. Slaget 2021. 
Fortsatt skötsel slåtter.
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Hofsnäs 4575 25 2 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel slåtter.

Hofsnäs 2796 25 3 Slaget 2021. Bete. Alt. 
Slåtter.

Hofsnäs 4579 25 4 Betat och putsat 2021. 
Fortsatt bete.

Hofsnäs 4578 25 5 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Tomt under avstyckning.

Hofsnäs 4577 25 6 Betat och putsat 2021. 
Fortsatt bete.

Hofsnäs 2750 25 7 Betat 2021. Fortsatt bete.
Hofsnäs 4576 25 8 Är under avstyckning. 

Betat 2021. Fortsatt bete.
Hofsnäs 4582 25 9 Delvis betat 2021. Låt 

växa igen naturligt.
Hofsnäs 4580 25 10 Betat och putsat 2021. 

Fortsatt bete.
Hofsnäs 4583 25 11 Betat 2021. Röj bort sly. 

Fortsatt bete.
Hofsnäs 4584 25 12 Betat 2021.Fortsatt sköt-

sel åker.
Hofsnäs 2723 25 13 Betat 2021. Fortsatt Bete.
Hofsnäs 4581 25 14 Slaget 2021. Fortsatt slåt-

ter/Bete. Alt låt växa igen 
naturligt.

Hofsnäs 4585 25 15 Skött som åker 2021. 
Fortsatt skötsel åker.

Hofsnäs 4586 25 16 Tältplats.
Hofsnäs 2720 25 17 Såga ner smågranar. 

Blött. Bör betas.
Hofsnäs 4597 25 18 Såga ner smågranar. 

Blött. Bör betas.
Hofsnäs 4646 25 19 Skött som åker 2021. 

Fortsatt skötsel åker.
Hofsnäs 4587 25 20 Parkering i N. Röjning i 

S. Friställ Ek.
Hofsnäs 4550 25 21 Blött. Betat 2021. 

Fortsatt bete.
Hofsnäs 4402 25 22 Jätteekar. Betat 2021. 

Fortsatt bete.
Hofsnäs 4401 25 23 Lönnallé. Skött som åker 

2021. Fortsatt skötsel 
åker.

Hofsnäs 4542 25 24 Lönnallé. Stora Ekar. 
Betat 2021. Fortsatt bete.
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Hofsnäs 4645 25 25 Lönnallé. Skött som åker 
2021. Fortsatt skötsel 
åker.

Hofsnäs 4647 25 26 Betat 2021. Fortsatt bete.
Hofsnäs 4397 25 27 Alléträd Tysklönn. Skött 

som åker 2021. Fortsatt 
skötsel åker.

Hofsnäs 4648 25 28 Alléträd Tysklönn. Skött 
som åker 2021. Fortsatt 
skötsel åker.

Hofsnäs 4649 25 29 Betat 2021. Fortsatt bete.
Hofsnäs 4731 25 30 Lägg den
Hofsnäs 4652 25 31 Betat 2021. Fortsatt bete.
Hofsnäs 4399 25 32 Betat 2021. Fortsatt bete.
Häggårda 754 23 1 Brukat 2019. Fortsatt 

skötsel åker.
Häggårda 4554 23 2 Betat 2019. Fortsatt sköt-

sel bete.
Häggårda 4553 23 3 Betat 2019. Fortsatt sköt-

sel bete.
Hällered 4556 16 1 Planteras igen med Björk.
Hällered 4555 16 2 Provbana
Kinnarumma 4543 24 1 Låt växa igen naturligt.
Kinnarumma 1006 24 2 Ohävdad åkermark. 

Hägna. Plantera ek.
Kinnarumma 1007 24 3 Ohävdad åkermark. 

Hägna. Plantera ek.
Kinnarumma 4546 24 4 Ohävdat 2019,. Skötsel 

som åker, bete. Alt plan-
tera Björk.

Kinnarumma 4544 24 5 Transformator i N. 
Boulebana, lekplats, bad-
plats i S. Ingen åtgärd

Kinnarumma 1044 24 6 Tomtmark.
Kinnarumma 4548 24 7
Kinnarumma 4547 24 8 Delvis gräsmatta, 

lekutrustning. 
Återvinningsstation i 
Ö. I övrig låt växa igen 
naturligt.

Kinnarumma 1027 24 9 Betat 2019. Fortsatt sköt-
sel bete.

Kinnarumma 1040 24 10 Betat 2019. Fortsatt sköt-
sel bete.

Kinnarumma 1029 24 11 Betat 2019. Fortsatt sköt-
sel bete.
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Kinnarumma 4551 24 12 Betat 2019. Fortsatt sköt-
sel bete.

Kinnarumma 4552 24 13 Betat 2019. Fortsatt sköt-
sel bete.

Kinnarumma 1034 24 14 Ingen åtgärd. Låt växa 
igen naturligt.

Kinnarumma 1018 24 15 Bör betas.
Kransmossen 1123 18 1 Sköts som lövskog. 

Röjning Någon liten apel.
Kransmossen 1093 18 2 Låt växa igen naturligt.
Kransmossen 4557 18 3 Planteras igen med Björk. 

Alt, Bete
Målsryd 4537 15 1 Under igenväxningsfas. 

Låt växa igen naturligt.
Målsryd 4735 15 2 Skött gräsmatta 2021.
Målsryd 3602 15 3 Hästbetat 2021. Fortsatt 

bete.
Målsryd 4536 15 4 Röjning. Därefter betes-

mark.
Målsryd 4538 15 5 Slaget 2021. Fortsatt 

skötsel som åker.
Målsryd 4737 15 6 Hästbetat 2021. Fortsatt 

bete.
Målsryd 4736 15 7 Några döda Askar i S
Rya åsar 4302 29 01:05 Gräset slås. Området ska 

användas till lek och fest-
ligheter. Vindskydd i N. 
Minnessten ska vårdas

Rya åsar 4330 29 02:01 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Minnesstenen ska vårdas.

Rya åsar 4324 29 02:02 Betat 2021. Fortsatt bete.
Rya åsar 4297 29 03:02 Betat2021. Fortsatt bete. 

Slå sly och örnbräken vid 
behov

Rya åsar 45 29 04:01 Tusensköneängen. Slåtter 
och bortkörning av gräset

Rya åsar 4331 29 04:02 Området betat 2021. 
Fortsatt bete. Hamling 
Lind och Ask. Grillplats 
i N. Damm i NO

Rya åsar 60 29 6:1A Området har slagets och 
efterbetats 2021 Fortsatt 
slåtter och bete. Hamlade 
Askar.
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Rya åsar 56 29 06:02 Askäng med hamlade 
askar. Betat 2021 fort-
satt bete. Hamling 
med jämna mellanrum. 
Plantera flera askar

Rya åsar 55 29 06:03 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Den västra ytan slås. Där 
finns också en utsikt med 
bord och bänk.

Rya åsar 65 29 06:05 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Gamla hamlade Askar. 
Ödehemmanet

Rya åsar 108 29 12B Slaget 2021. Fortsatt 
slåtter och upptagning av 
gräset

Rydboholm 137 21 1 Bör betas, Alt låt växa 
igen naturligt.

Rydboholm 4539 21 2 Bör betas, Alt låt växa 
igen naturligt.

Rydboholm 148 21 3 Ingen åtgärd.
Rydboholm 178 21 4 Ingenåtgärd. Låt växa 

igen naturligt.
Rydboholm 128 21 5 Delvis modellflygfält. 

BEMs ledningsyta. Ingen 
åtgärd

Rydboholm 1915 21 6 Hundkapplöpningsbana 
N. Parkering i S. Övrigt 
bete, Allt ingen åtgärd.

Rydboholm 4541 21 7 Bör skötas som tomt.
Rydboholm 4540 21 8 Agillitybana. Slås med 

gräsklippare. Fortsatt 
skötsel som Agillitybana

Rångedala 3416 13 1 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker

Rångedala 4533 13 2 Kallas Gläntan , 
Grillplats, Bord och 
Bänk, Gunga. Skötsel 
som öppen glänta

Rångedala 3411 13 3 Fårnät. Betat 2021. 
Fortsatt bete.

Rångedala 4534 13 4 Slaget 2021. Fortsatt 
skötsel som åker

Rångedala 3423 13 5 Ej Hävdat 2021. Fortsatt 
skötsel som Åker eller 
bete. Stenröse på toppen.

Rångedala 4535 13 6 Röjning/ Gallring 3
Sandared 3171 3 1 Grillplats och Frisbeegolf. 

Gammalt gräs ligger kvar
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Sandared 3173 3 2 Hallon breder ut sig. Låt 
växa igen naturligt.

Sandared 3757 3 3 Låt växa igen naturligt. 
Röjning/Gallring 3

Sandared 4501 3 4 Röjning/Gallring 3
Sandared 4502 3 5 Sköts som åker
Sandared 4499 3 6 Bör betas. Gammal tagg-

tråd bör tas bort
Sandared 4500 3 7 Sköts som åker. 

Betesmark söder om 
diket

Sandared 3168 3 8 Röjning/Gallring 3
Sandared 3183 3 9 Låt växa igen naturligt.
Sandared 4503 3 10 Ingen åtgärd
Sandared 3191 3 11 Slåtter, ta upp gräset/

Höet. Rullades ifjol
Sandared 3195 3 12 Låt växa igen naturligt
Sandhult 3234 4 1 Sköts som åker
Sandhult 4506 4 2 Röjning/Gallring 3
Sandhult 4505 4 3 Plantera Björk och Al
Sandhult 3227 4 4 Plantera Björk och Al
Sandhult 3224 4 5 Sköts som åker och betes-

mark
Sandhult 3236 4 6 Låt växa igen naturligt. 

Bekämpa ev. Gullris
Sandhult 4504 4 7 Betas med får.
Sjömarken 3311 1 1 Låt växa igen naturligt . 

Ev bekämpa Gullris och 
Lupiner

Sjömarken 3288 1 2 Låt växa igen naturligt. 
Röjning/Gallring period 
3

Sjömarken 3273 1 3 Låt växa igen naturligt.
Sjömarken 3247 1 4 Hallon och småek breder 

ut sig. Slåtter+ bortkör-
ning av gräs

Sjömarken 3249 1 5 Bör skötas som åker eller 
äng

Sjömarken 4497 1 6 Bör skötas som åker eller 
äng

Sjömarken 1997 1 7 Låt växa igen naturligt. 
Ev bekämpa Gullris.

Sjömarken 2059 1 8 Röjning 2. Ev bekämpa 
Lupiner

Sjömarken 4498 1 9 Låt vara. Delvis lednings-
gata
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Sjömarken 3256 1 10 Låt växa igen naturligt. 
Ev. bekämpa Parkslide

Sparsör 3679 26 1 Tomtmark. Alt betes-
mark Håller på att buska 
igen.

Sparsör 4558 26 2 Ej hävdat. Gör tomt. Alt 
slåtter

Sparsör 4559 26 3 Skött som åker 20%20%. 
Fortsatt skötsel åker.

Sparsör 3707 26 4 Skött som åker 20%20%. 
Fortsatt skötsel åker.

Sparsör 4560 26 5 Skött som åker 20%20%. 
Fortsatt skötsel åker.

Sparsör 4561 26 6 Igenväxningsfas. Låt växa 
igen naturligt.

Sparsör 4562 26 7 Låt växa igen naturligt.
Toarp 3462 22 1 Brännässlor i SO Betat 

2021. Fortsatt skötsel 
som bete.

Toarp 3896 22 2 Gamla tegar. Blött. Ingen 
åtgärd. Låt växa igen 
naturligt.

Toarp 3445 22 4 Aspsly. Bör röjas bort. 
Betat 2021. Fortsatt bete

Toarp 3440 22 5 Slaget 2021.Fortsatt sköt-
sel åker.

Toarp 3439 22 6 Ingen åtgärd. Låt växa 
igen naturligt.

Toarp 4732 22 7 Slaget 2021.Fortsatt sköt-
sel åker.

Tosseryd 2969 27 1 Slåtter
Tosseryd 2970 27 2 Delvis slåtter. 

Fotbollsplan, Vindskydd 
i N

Tosseryd 2986 27 3 Kolonilotter
Tosseryd 2994 27 4 Blött. Där det går 

Markberedning hög-
läggning, plantering Al, 
Björk .

Tosseryd 2995 27 5 I igenväxningsfas. 
Röjning om 10% år 
gynna Ask, Alm, Ek

Transås 1902 7 1 Låt växa igen naturligt
Transås 4653 7 2 Låt växa igen naturligt
Transås 1827 7 3 Slaget och tagit gräs 

2021. Åker eller betes-
mark

Transås 4654 7 4 Låt växa igen naturligt
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Transås 4658 7 5 Slaget och tagit gräs 
2021. Åker eller betes-
mark

Transås 4655 7 6 Låt växa igen naturligt, 
alt betesmark Mycket 
älgört

Transås 4656 7 7 Låt växa igen naturligt. 
Mycket älgört.

Transås 4660 7 8 Låt växa igen naturligt
Transås 1784 7 9 Betas alt. Låt växa igen 

naturligt. Mycket älgört
Transås 4662 7 10 Låt växa igen naturligt. 

Gallring/Röjning 3. Ev. 
bekämpning av Lupiner 
och Gullris

Transås 4664 7 11 Gallring/Röjning 3 för 
att sjön ska synas

Transås 1727 7 12 Slaget och tagit gräs 
2021. Åker eller betes-
mark

Transås 4666 7 13 Delvis slaget 2021. Sköts 
som betesmark eller slåt-
ter

Transås 4665 7 14 Älgört och Vass. Hålls 
öppet genom Röjning 3 
eller bete.

Transås 4671 7 15 Slåtter, ta upp gräset. Ev 
bekämpning av Lupiner 
och Gullris

Transås 4670 7 16 Låt växa igen naturligt.
Transås 4667 7 17 Låt växa igen naturligt.
Transås 4668 7 18 Låt växa igen naturligt.
Transås 4669 7 19 Låt v

Transås 1703 7 20 Kraftigt igenvuxet. Låt växa 
igen naturligt Röjning/
Gallring 3 Gammalt 
elstängsel.

Transås 1760 7 21 Slaget 21. Åker eller betes-
mark

Transås 1770 7 22 Blött. Låt växa igen natur-
ligt

Transås 4657 7 23 Damm, dike i mitten. 
Slaget 21. Åker eller bete.

Transås 4672 7 24 Slaget 21. Åker eller betes-
mark

Transås 1749 7 25 Delvis blött. Plantera igen 
med Björk och Al.
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Transås 4675 7 26 Aspskott vandrar in. Bör 
slås eller betas. Gammal 
grillplats.

Transås 4659 7 27 Halva ytan utfylld med 
massor. Fortsätt som tipp.

Transås 1754 7 28 Älgört, fräken. Låt växa 
igen naturligt. Många slåt-
tergubbar i ledningen östra 
sidan

Transås 1619 7 29 Älgört, Vass. Pestskråp i N. 
Blött. Låt växa igen natur-
ligt

Transås 1679 7 30 Vass, Älgört. Blött Låt växa 
igen naturligt

Transås 4678 7 31 Älgört. Låt växa igen natur-
ligt

Transås 4676 7 32 Mycket Gulsporre. Ej slaget 
på några år. Bör slås eller 
betas.

Transås 4677 7 33 Ej slaget på några år. Bör 
slås eller betas.

Transås 1681 7 34 Börjar växa igen med sly. 
Bör slås

Transås 1701 7 35 Igenväxningsfas. Aspsly. 
Låt växa igen naturligt.

Transås 4663 7 36 Slaget Ö ladugård (red-
skapsyta). Ingen åtgärd

Transås 1387 7 37 Sly vandrar in. Låt växa 
igen naturligt.

Transås 4734 7 37 Låt växa igen naturligt.
Transås 1399 7 38 Plantera Ek.
Transås 4679 7 39 Plantera Ek.
Transås 1418 7 40 Kolonilotter.
Transås 1585 7 41 Blött. Låt växa igen natur-

ligt
Transås 4681 7 42 Fortsatt slåtter eller bete.
Transås 1474 7 43 Bör betas. Alt planteras 

med Björk, Al. Delvis
Transås 4683 7 44 Odlat Rajgräs. Sköts som 

åker.
Transås 4682 7 45 Slåtter eller bete
Transås 1660 7 46 Röjning och bete alt. Växa 

igen naturligt.
Transås 1625 7 47 Röjning och bete alt. Växa 

igen naturligt.
Transås 4684 7 48 Röjning och bete alt. Växa 

igen naturligt.
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Transås 1493 7 49 Skött gräsmatta i v. fram 
till diket. I övrigt blött. Låt 
växa igen naturligt

Transås 4685 7 50 Kraftig röjning. Bete. Betat 
20%20%. Gräsmatta N 
vägen.

Transås 1636 7 51 Bra betat 2021. Fortsatt 
bete.

Transås 4689 7 52 Slaget och betat 2021. 
Fortsatt bete.

Transås 4687 7 53 Slaget och betat 2021. 
Fortsatt bete.

Transås 4686 7 54 Röjning och bete alt. Växa 
igen naturligt.

Transås 1581 7 55 Betat 2021. Röj bort allt sly, 
sedan bete Dricka Einars 
torp

Transås 4691 7 56 Låt växa igen naturligt.
Transås 1964 7 57 Igenplanterat för 20% år 

sedan? Gallring om 5-10% 
år

Transås 4692 7 58 Ingen åtgärd
Transås 1453 7 59 Ingen åtgärd
Transås 4690 7 60 Ingen åtgärd
Viared Västra 2279 17 19 Taggtrådsstängsel Bör 

betas.
Viared Västra 4565 17 20 Låt växa igen naturligt.
Viared Västra 2109 17 21 Blött. Låt växa igen natur-

ligt.
Viared Västra 2175 17 22 Låt växa igen naturligt. 

Skötsel NS på sikt
Viared Västra 4567 17 23 Bebyggd.
Viared Västra 4036 17 24 Bebyggd.
Viared Västra 4568 17 25 Gynna stora träd. Röjning 

undervegetation.
Viared Västra 3986 17 26 Taggtrådsstängsel . Bör 

betas om ej exploatering
Viared Västra 3899 17 27 Taggtrådsstängsel i V. Bör 

betas om ej exploatering.
Viared Västra 3990 17 28 Exploateringsområde.
Viared Västra 3918 17 29 Låt växa igen naturligt. 

Röjning samtidigt som 
planteringen i NO

Viared Ö 4514 6 1 Fortsatt bete
Viared Ö 3926 6 2 Fortsatt bete
Viared Ö 4515 6 3 10%0% älgört Planteras 

igen med Al och Björk
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Viared Ö 2032 6 4 Låt växa igen naturligt
Viared Ö 4517 6 5 Låt växa igen naturligt
Viared Ö 2060 6 7 Plantera Björk och Al. Alt 

låt växa igen naturligt
Viared Ö 2021 6 8 Bör slås eller betas
Viared Ö 4518 6 9 Bör slås eller betas. Finns 

häststaket
Viared Ö 4520 6 10 Bör betas
Viared Ö 4522 6 11 Parkering
Viared Ö 3933 6 12 Gallring/Röjning 2 Ev 

bekämpa Parkslide och 
Gullris

Viared Ö 4519 6 13 Ljushuggning runt stugan. 
Slåtter runt stugan. Ev 
bekämpning Lupiner och 
Gullris

Viared Ö 4521 6 14 Älgört. Plantera Al och 
Björk

Viared Ö 3948 6 15 Plantera igen med Ek.
Viared Ö 3970 6 16 Del av. Sköts som betes-

mark eller Åker
Viared Ö 4523 6 17 Betas, Alt ingen åtgärd.
Viared Ö 4524 6 18 Låt växa igen naturligt. Ev 

bekämpning av Lupiner
Viared Ö 4566 6 21 Ingen åtgärd. Låt växa igen 

naturligt.
Viared Ö, 
Funningen

2236 6 19 Låt växa igen naturligt

Viared Ö, 
Funningen

2378 6 20 Hästbetat 2021. Fortsatt 
bete.

Viskafors 4571 19 1 Delvis nyttjat av grannar.
Viskafors 639 19 2 Ingen åtgärd. Låt växa igen 

naturligt.
Viskafors 4572 19 3 Ingen åtgärd. Låt växa 

igen naturligt, när arrendet 
upphör.

Viskafors 4573 19 4 Fortsatt bete. Gårdsmiljö
Viskafors 4574 19 5 Fortsatt bete. Gårdsmiljö
Viskafors 450 19 6 Ingen åtgärd. Låt växa 

igen naturligt, när arrendet 
upphör.

Viskafors 4569 19 7 Delvis skjutbana. Blött. 
Delar bör betas. Omger 
Boxhult.

Viskafors 355 19 8 Aspsly. Låt växa igen natur-
ligt.
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Viskafors 4570 19 9 Parkering, Raststuga, 
Grillplats. Slåtter. 
Parkeringen 2ggr/år

Viskafors 354 19 10 Hävdad gräsyta m. utegym 
i N. Fortsatt hävd (sköts av

Viskafors 314 19 11 Lekplats, Badplats,
Ä-H 4527 10 1 Slaget 2021. fortsatt slåtter 

eller bete.
Ä-H 4528 10 2 Polisens Hundträningsyta.
Ä-H 1498 10 3 Delvis slaget 2021. Delar m 

örnbräken. Grisåtel. Gamla 
gräshögar. Slåtter eller bete 
av hela ytan.

Ä-H 4526 10 4 Slagit och rullat 2021. 
Fortsatt slåtter eller bete 
Berg i dagen på vissa ställen

Ä-H 4530 10 5 Sköts som skog Ns.
Ä-H 4529 10 6 Slaget 2021. fortsatt slåtter 

eller bete.
Ä-H 1948 10 7 Gammalt ris i
Ä-H 4531 10 8 Tomten är full av gullris. 

Slåtter 15 m på båda sidor 
av stigen i N delen. Rikligt 
m vädd. Plantera tomten m 
Björk.

Ä-H 1249 10 9 Låt växa igen naturligt.
Ä-H 4532 10 10 Grishägn, Hundgård, 

Växthus mm. Sälj området 
till grannen eller fortsätt 
arrendera ut det.

Älmås 2 30 01:01 Slaget 2021. Efterbetat. 
Fortsatt slåtter och efterbete

Älmås 5 30 01:02 Slaget 2021. Efterbetat. 
Fortsatt slåtter och efterbete

Älmås 4 30 01:03 Betat 2021. Fortsatt bete.
Älmås 18 30 01:04 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Hamling
Älmås 9 30 02:01 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Röjt/Gallrat 2021
Älmås 11 30 02:02 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Röjt/Gallrat 2021
Älmås 10 30 02:03 Betat 2021. Fortsatt bete. 

Röjt/Gallrat 2021. Hamlat 
2021

Älmås 19 30 02:04 Betat 2021. Fortsatt bete, 
Röjt/Gallrat 2021. Hamlat 
2021.

Älmås 13 30 02:05 Betat 2021. Fortsatt bete.
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Älmås 17 30 02:06 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Blött.

Älmås 16 30 02:07 Betat 2021. Fortsatt bete. 
Gammal tomt med träd-
gårdsväxter.

Älmås 14 30 02:08 Betat 2021. Fortsatt bete.
Älmås 15 30 02:09 Betat 2021. Fortsatt bete.
Älmås 24 30 3:2 B Röjt 2021, Betat 2021. 

Fortsatt bete. Röjning 
2025.

Älmås 8 30 04:01 Betat 2021, Fortsatt bete.
Älmås 3 30 05:01 Betat 2021. Fortsatt bete
Älmås 12 30 05:02 Betat 2021. Fortsatt bete.
Älmås 7 30 09:01 Gräsytor klipps.
Älmås 6 30 10:01 Bord, Bänkar, toalett, 

Parkering
Äspered 3859 12 1 Pumpstation i S. Gammal 

taggtråd. Planteras med Al, 
Alt ingen åtgärd

.
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Tekniska nämnden 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Nathalie Johansson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

20XX-XX-XX 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00217 3.2.1.4 
 

  

 

Aviserade neddragningar i kalkningsverksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upprätta en skrivelse till berörda statliga 

myndigheter och framlägga kommunens argument för fortsatt kalkning i de 

vatten som hotas av nerdragningar.  

Ärendet i sin helhet 

Naturvårdkonsulent Kjell Johansson information om Länsstyrelsens besked om 

kraftigt minskade anslag till kalkningsverksamheten och de konsekvenser det 

får. 

 

 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Anton Spets 
Handläggare 
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Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00183 
 

  

 

Boråsförslaget: Hundrastgård Svensgärde 

Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med 

kartläggning, planering och uppförande av nya hundrastgårdar enligt givna 

förutsättningar i budget. 

Sammanfattning  

Önskemål om ytterligare hundrastgårdar har noterats på flertalet platser inom 

kommunen av tekniska förvaltningen. Föregående år genomfördes en 

lokaliseringsstudie där lämpliga platser och antalet boende med hundar inom 

närområdet kartlades. Flertalet platser är därför kända av förvaltningen där nya 

anläggningar kan uppföras. Men under rådande budgetförutsättningar för 2023 

där minskningar/effektiviseringar av driftbudgeten med ca 15% är ett faktum 

ryms inga ytterligare hundrastgårdar inom driftbudget för kommande år. 

 

Förslag till nya hundrastgårdar lämnas till Parkenheten, Tekniska förvaltningen 

där de noteras och utreds efterhand de inkommer. 

 

Se bilaga Behov av hundrastgårdar Borås.pdf för utdrag för lokaliseringsstudien. 

Boråsförslaget: Hundrastgårdar 

Det finns idag 8 hundrastgårdar i Borås kommun, varav tre är stängda under 

den perioden när det inte är tillåtet att ha sin hund lös i skog och mark. Önskar 

fler rastgårdar då det finns mycket hundar i vår stad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Boråsförslaget: Hundrastgård Svensgärde 

2. Bilaga Utredning om behovet av hundrastgårdar i Borås Stad 

3. Bilaga 1. Fördelning av hundar, Borås 

4. Bilaga 2. Fördelning av hundar, Sandared/Sjömarken 

5. Bilaga 3. Fördelning av hundar Dalsjöfors och Fristad-Sparsör 

6. Bilaga 4. Behov av hundrastgård, Borås 

7. Bilaga 5. Behov av hundrastgård, Sandared-Sjömarken 

8. Bilaga 6. Behov av hundrastgårdar Fristad Dalsjöfors 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet: borasforslaget@boras.se 

 

 

 

 

 

Håkan Torstensson  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Hundrastgård Svensgärde 

Hej! Jag skulle önska en hundrastgård på Svensgärde. En plats där det kanske 

kunde vara möjligt är vid Vävargatan, efter industriområdet där gatan heter 

Vävlagargatan. Där ansluter en stig ned från Svensgärdegatan och tvärs över 

gatan går en grusväg vidare och ansluter till stigar och som leder till 

Kransmossen. Där rastar många ifrån området sina hundar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-11-17 

Namn: Ingrid Horner 

E-post: Jonsson.horner@gmail.com 

Postnummer: 507 30 
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Utredning om behovet av hundrastgårdar i Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anse uppdraget att utreda behovet av 

hundrastgårdar som genomfört.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Sverigedemokraterna inkom under 2020 med ett initiativärende om att bygga en 

hundrastgård i området Hulta i Borås. Nämnden gav i oktober samma år 

Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hundrastgårdar i Borås 

kommun och eventuell placering. Fyra huvudfrågor skulle undersökas och 

presenteras för nämnden.  

a. Antalet hundar/hundägare inom upptagningsområdet.  

b. Hundrastgårdens placering i förhållande till befintliga gångstråk och barriärer. 

c. Tillgången på befintliga öppna ytor och gångvägar för att rasta hundar inom 

området/stadsdelen eller motsvarande. 

d. För och nackdelar med att uppföra och belysa hundrastgårdar i 

trygghetsskapandesyfte. 

Utredningen visar att i Borås finns få ordnade hundrastgårdar sett till storleken 

på staden och hur långt människor har till sin närmaste hundrastgård. Endast 

en av hundrastgårdarna är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga 

(Hässleholmen) och endast Borås och Dalsjöfors har ordnade hundrastgårdar 

med inhägnad som sköts av kommunen. Detta gör att behovet av nya 

hundrastgårdar kan anses som betydande om kommunen vill att hundrastgårdar 

ska finnas allmänt. En djupare lokaliseringsutredning som tittar mer noga på de 

olika stadsdelarnas och tätorternas möjlighet att inrymma en hundrastgård 

behövs samtidigt som ett beslut om vilka områden som ska prioriteras. Den 

senare frågan skulle göra det lättare att prioritera pengarna samt göra en plan på 

vart och när nya hundrastgårdar ska byggas/byggas om. Det är också viktigt att 

i framtiden ta fram en handbok som beskriver vart hundrastgårdar helst ska 

placeras i stadsdelarna, hur de ska utformas med tanke på tillgänglighet och 

hundarnas bästa samt hur de ska skötas. 

Tekniska nämnden beslutar att anse uppdraget att utreda behovet av 

hundrastgårdar som genomfört.       
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna inkom under 2020 med ett initiativärende om att bygga en 

hundrastgård i området Hulta i Borås. Nämnden gav i oktober samma år 

Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hundrastgårdar i Borås 

kommun och eventuell placering. Fyra huvudfrågor skulle undersökas och 

presenteras för nämnden.  

a. Antalet hundar/hundägare inom upptagningsområdet.  

b. Hundrastgårdens placering i förhållande till befintliga gångstråk och barriärer. 

c. Tillgången på befintliga öppna ytor och gångvägar för att rasta hundar inom 

området/stadsdelen eller motsvarande. 

d. För och nackdelar med att uppföra och belysa hundrastgårdar i 

trygghetsskapandesyfte. 

Förutsättningar  

Under arbetet med denna skrivelse gjordes en omvärldsbevakning om hur 

andra städer ser på hundrastgårdar, deras utformning och placering. Malmö 

stad har gjort en handbok kring hur de vill utveckla hundrastgårdar. Där anges 

att 800m (ca 10-15min gångväg) fågelvägen är lämpligt som måttstock för hur 

långt människor är villiga att gå. Detta har använts i denna utredning för att ge 

ett hum om behovet. 

Begreppet som används nedan är hundrastgård för ett område som helt är 

omgärdat av staket och hundrastplats för yta utan staket. Det finns inte någon 

allmän standard över hur begreppet används utan denna uppdelning är gjord 

för att förenkla diskussionen. 

Antalet hundar i olika områden 

För att identifiera vart behovet är som störst av rastgårdar för hundar gjordens 

en sammanställning av Jordbruksverkets statistik för hundägande, hundregistret. 

Dessa siffror utgår från postkoder som har varierande storlek vilket gör att 

materialet har olika exakthet beroende på postkodsområdets storlek vilket till 

stor del sammanfaller med befolkningstäthet. Områdena blir i allmänhet större 

längre ut från tätorterna och därför har postkoder i utkanten av tätorter med 

stora obebodda ytor inte använts eller så har områden ändrats för att visa 

tydligare vart hundägarna bor. Utifrån detta har fyra orter eller områden pekats 

ut som i störst behov av hundrastgårdar; Borås, Sjömarken/Sandared, 

Fristad/Sparsör och Dalsjöfors. Borås, Sjömarken och Dalsjöfors har redan 

rastplatser. 

Hundtätheten i de fyra områden beskrivs i bilaga 1-3. Färgerna representerar 

hundtätheten per km2 och siffrorna är antal hundar i absoluta tal. 

Nuvarande Hundrastgårdars placering i förhållande till gångstråk och 
barriärer 
Alla de nuvarande hundrastgårdarna utom den vid Pickesjön ligger i anslutning 

till gång-/cykelvägar, den vid Pickesjön ligger vid en gång/cykelvänlig grusväg. 



Borås Stad 
  Sida 

3(7) 

 

 

Alla hundrastgårdar utom den vid Stadsparken och den vid Fjärdingsskolan 

(Hässleholmen) ligger i utkanten av bostadsområden eller i 

motions/rekreationsområden. Detta gör att de som vill använda rastgårdarna 

måste gå/ta sig en bit för att släppa sin hund, vilket inte är möjligt för alla 

personer och kan därför uppfattas som ett hinder.  

Det finns flera barriärer som hindrar människor från att ta sig till 

hundrastgården. I majoriteten av fallen i Borås handlar otillgängligheten om 

höjdskillnader, att det är långa sträckor att gå eller material som inte är 

tillgängligt för rörelsehindrade. Bara den rastgård som finns på Hässleholmen 

kan anses vara någorlunda tillgänglighetsanpassad. Alla andra har någon form 

av svårighet eller hinder som stora höjdskillnader kring ingången, hög tröskel 

vid ingången, ojämnt eller lerigt material i marken, inte anpassade grindar eller 

så saknades bänkar för vila. 

Tillgången på befintliga öppna ytor att rasta hundar på inom 

området/stadsdelen eller motsvarande 

Frågan om tillgång till öppna ytor och gångvägar för rastning är en komplicerad 

fråga att svara på. Tillgången till öppna områden att rasta sin hund på beror på 

hur du som hundägare upplever att du kan hantera din hund och hur den beter 

sig i med andra hundar och människor. En del hundägare känner sig bekväma 

med att släppa sina hundar i parker, på tomma lekplatser eller i naturen och 

andra vill ha ett område med staket runt för att vara säker på att kunna fånga in 

sin hund igen. En del hundägare är nöjda med koppelpromenader samtidigt 

som andra hundar kräver mycket motion och ägaren vill kunna släppa den lös. 

Tillgången på öppna områden utan staket, hundrastplatser, är överlag god i Borås. 

I det de flesta områden i Borås och sericeorterna finns öppen natur eller 

parkmark inom 800m från där människor bor.  

Tillgången på inhägnade områden för hunden att springa fritt på skulle kunna 

betecknas som varierande beroende på vart du bor.   

Områden i Borås, Sandared/Sjömarken, Dalsjöfors och Fristad/Sparsör där det 

är längre än 800m till en rastgård eller där det finns barriärer som hindrar 

människor från att ta sig dit på ett smidigt sätt finns redovisat i Bilaga 4-6 (utan 

inbördes ordning).  

Borås(Bilaga 4):  

1. Alideberg, 2. Norrmalm, 3. Norrby/Parkstaden, 4. Hestra parkstad, 5. 

Göta/Regementet/Gässlösa, 6. Kristineberg/Damsvedjan, 7. Hedvigsborg 8. 

Västra Trandared/Bergsäter, 9. Hulta, 10. Svensgärde/Sörmarken, 11. 

Brämhult/Boda, 12. Villastaden 13. Södra Sjöbo 

Sjömarken/Sandared(Bilaga 5): 

14. Nora Sandared, 15 Södra Sandared, 16. Norra Sjömarken.  

Dalsjöfors (Bilaga 6): 

17. Området kring Ankdammen, 18. Norr om Dalsjön  
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Fristad/Sparsör (Bilaga 6):  

Hela Fristad/Sparsör saknar rastgårdar. Området skulle kunna delas in i tre 

tydligt avgränsade områden.  

19. Sparsör, 20. Fristad Asklandavägen 21. Fristad Centrum  

Dessa områden behöver inte alla ges en ny hundrastgård utan i vissa områden 

kan det räcka med en hundrastplats utan staket. Ett totalt antal hundrastgårdar 

på ca 10st kan anses som lämplig mängd sett till stadens storlek och budget.  

Förslag till placering av nya hundrastgårdar 

Inom de områden som saknar hundrastgårdar har områden pekats ut (blå 

punkter) som lämpliga för etablering utifrån tre parametrar:  

1. De ligger på kommunalt ägd mark  

2. Ytorna är naturmark, parkmark eller saknar idag tydlig användning och större 

än 1000kvm.  

3. Ytan ligger i anslutning till gångväg och är i övrigt allmänt tillgänglig. 

De utpekade områden har inte undersökts på djupet utifrån lämplighet att 

anlägga en hundrastgård eller tillgänglighet utan ska ses som en kartläggning på 

ett övergripande plan. Vidare utredning kring exakt placering i de olika 

områdena krävs inför varje etablering. Det är bra att ha i åtanke med en så lång 

lista att varje plats inte måste bli en hundrastplats utan att det är bra med flera 

att välja mellan. Förslagen finns redovisade i Bilaga 4-6. 

När nya hundrastgårdar anläggs bör beaktas att ytorna som hägnas in kommer 

vara exkluderande mot de som inte har hund. Detta gör att ytor som idag 

används till något annat inte bör användas. 

För och nackdelar med belysta rastgårdar 

Belysning av områden som människor ska använda är positivt ur ett 

användarperspektiv men leder till en ökad etablerings och driftkostnad. Ingen 

medborgardialog eller intervjuer med personer som använder hundrastgårdarna 

idag har gjorts. Ett antagande, som kan sägas gälla de flesta platser, är att 

belysning ökar tryggheten och där med är en förutsättning för att fler ska 

använda rastgårdarna under tidig morgon och kvällen. För att minska 

kostnaderna kan rastgårdar anläggas i befintliga upplysta stråk, i anslutning till 

upplysta vägar eller i parker där det finns belysning. Dels minskar då behovet av 

antalet belysningspunkter och kostnader för anläggningen dels är det positivt 

om området naturligt genomströmmas av andra människor. 

En nackdel med belysning dygnet runt är att det kan störa djurlivet i stadens 

gröna miljöer. Detta kan lösas genom att belysningen släcks under vissa delar av 

dygnet och då måste tändas manuellt av dem som använder ytan. 

Driftskostnader nuvarande hundrastgårdar 

Kostnaden för driften av hundrastgårdarna är olika om det är en året runt 

rastgård eller en delad fårhage/hundrastgård. Den senare varianten ses över 
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ungefär var tredje vecka men sköts i princip inte mer än att sly röjs vid behov, 

staket ses över inför fårsäsongen och skräp som finns i hagen plockas bort när 

det upptäcks. Gräset betas naturligt av djuren som vistas och bajs ligger kvar. 

För de hundrastgårdar som finns året runt sköts ytorna som L3- högt gräs, vilket 

innebär klippning 3 gånger per säsong. Detta kostar ungefär 1,35 kr per kvm. 

Siffran beror på i vilket skötselområde det är och kan ändras i framtiden 

beroende på skötselavtal. Dessutom töms soptunnorna och stängslet ses över. 

Utöver dessa kostnader tillkommer flera punktinsatser under året som 

slyröjning, nedskräpning, extra tömning av soptunnor, trasig utrustning m.m. 

Siffrorna nedan är en uppskattning av de kostnader som finns för den löpnade 

skötseln. En snabb uppskattning är att kostnaden egentligen ligger på fyra 

gånger högre än det angivna nedan, mellan 20-25 000 kr per hundrastgård. 

 

 Gräsklipp 

1,35 kr/kvm 

Tömning 

soptunna 

1089 kr 

Tillsyn stängsel 

11 kr/lpm 

Tillsyn grind 

87 kr/lpm  

Total 

kostnad 

per år  

Lindormsgatan, 

Sjöbo 2723kvm 

3676 1086 2464 520  7746 kr 

Fjärdingsparken, 

Hässleholmen 2765 

kvm 

3733 1086 2420 260 7499 kr 

Astern/Stadsparken 

2465 kvm 

3328 1086 1980 260 6654 kr 

 

Att tillägga inför planeringen av fler hundrastgårdar är den mängd av 

synpunkter som inkommit till Parkförvaltningen och Fritid och folkhälsa 

angående hundrastgårdar, deras utformning och användning. Flera av dem som 

använder hundrastgårdarna har synpunkter på hur de tillåts använda rastgården, 

vad den innehåller och hur de sköts. Detta ger personalen på TEK och FoF en 

del extra jobb. Synpunkterna kan både öka när antalet rastgårdar ökar och/eller 

minska på grund av att tillgången på rastgårdar ökar. 

 

 

 

 

Anläggningskostnader ny hundrastgård 

   antal Tot: 23 650 kr (ca pris 2021) 

Staket  80 lpm 130 10400 

Grind  5000 st 2 10000 
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Soptunna  2050 st 1 2050 

Skylt 1200 st 1 1200 

Till denna kostnad kommer också eventuell belysning, röjning och 

markberedning om ytan inte är i ordning idag samt eventuell lekutrustning för 

hundarna och bänkar. Den exakta kostnaden för anläggande är därför svår att 

uppskatta utan att ha ett konkret område att utgå ifrån.  

 

Diskussion 

I Borås finns stora områden som kan anses sakna tillgång till en hundrastgård. 

Endast en av hundrastgårdarna är tillgänglig för personer med nedsatt 

rörelseförmåga (Hässleholmen) och endast Borås och Dalsjöfors har ordnade 

hundrastgårdar. Detta gör att det finns ett behov av nya hundrastplatser om 

kommunen vill att hundrastgårdar ska finnas allmänt tillgängligt. Det totala 

antalet hundrastgårdar bör ligga runt 10 för tätorten Borås och ytterligare en i 

varje serviceort som anses behöva. En djupare lokaliseringsutredning som tittar 

mer noga på de olika stadsdelarnas och tätorternas möjlighet att inrymma en 

hundrastgård behövs i nästa skede samtidigt som ett beslut bör fattas om vilka 

områden som ska prioriteras. Den senare frågan skulle göra det lättare att 

prioritera pengarna samt göra en plan på vart och när nya hundrastgårdar ska 

byggas/byggas om. Det skulle också vara positivt för verksamheten att i 

framtiden ta fram en handbok som beskriver vart hundrastgårdar helst ska 

placeras i stadsdelarna, hur de ska utformas med tanke på tillgänglighet och 

hundarnas bästa samt hur de kan skötas. Denna handbok skulle underlätta 

planeringen av nya hundrastgårdar och den långsiktiga upprustningen av 

befintliga.  

De mindre orterna i kommunen har inte tagits med i skrivelsen på grund av att 

en avgränsning behövde göras. I ett långsiktigt perspektiv bör flera serviceorter 

också ha rastgårdar precis som stadsdelarna i Borås. Som det beskrivs tidigare i 

texten så behöver tillgången till natur och öppna ytor på landsbygden inte 

automatiskt betyda att alla har möjlighet att släppa sin hund så att den kan få 

motion. I statistiken från jordbruksverket går det att se att hundägandet sett till 

antalet invånare är relativt stort i de mindre orterna och därför kan behovet 

vara minst lika stort som inne i Borås stad. 

Tekniska nämnden beslutar att anse uppdraget att utreda behovet av 

hundrastgårdar som genomfört.   

Beslutsunderlag 

1. Tekniska nämndens beslut § 123/2020 

2. Bilaga 1 Hundtäthet i Borås 2021-11-11 

3. Bilaga 2 Hundtäthet Sandared Sjömarken 2021-11-11 

4. Bilaga 3 Hundtäthet Fristad Sparsör 2021-11-11 

5. Bilaga 4 Behov av hundrastgårdar Borås 2021-11-11     

5. Bilaga 5 Behov av hundrastgårdar Sandared Sjömarken 2021-11-11     
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6. Bilaga 6 Behov av hundrastgårdar Fristad Sparsör 2021-11-11                               

 

 

Jan Idehed   

Ordförande  

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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råden. Ytorna har justerats och ytor med 
få eller inga boende plockats bort
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Bilaga 3. Fördelning av hundar Dalsjöfors 
och Fristad/Sparsör
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Boråsförslaget: Utbyggnad av gång- och cykelbanor 

och trafiksäkerhetsåtgärder utmed statlig väg 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslås avlämna svar på förslagen till utbyggnad av gång- 

vägar enligt nedan samt översända förslagen till Trafikverket. 

 

Ärendet i sin helhet 

Samtliga mottagna förslag om cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder enligt 

bifogad sammanställning ligger utanför kommunens väghållningsområde och 

huvudsakligen rör det statliga vägnätet. Som kommun har vi begränsade 

möjligheter att påverka åtgärder och utbyggnadstakten på det statliga vägnätet 

men har medfinansierat flera projekt.  

Prioriterade- och övriga åtgärder 

I samarbete med de lokala vägföreningarna har Borås Stad tagit fram en 

prioriteringslista på förslag längs med det statliga vägnätet som bedöms vara 

mest angelägna att genomföra. Övriga åtgärder längs med det statliga vägnätet 

kan komma att investeras i på längre sikt men är inte aktuella i dagsläget.  

 

Tabell över det prioriterade åtgärderna på det statliga vägnätet 

id Tätort Sträcka Längd (m) Kostnad (Mkr)* 

101 Frufällan 
Riksväg 42, delen Fristadsvägen – 
Skogsrydsvägen  2400 15,6** 

102 Kråkered 
Kråkeredsvägen, väg 1662, delen 
Tranåsrondellen - Sörviksvägen 900 5,9  

103 Dalsjöfors 
Boråsvägen, väg 1700/1701, delen 
Uppegårdsgatan – Råslättsvägen  3400 22,1  

104 Fristad 
Vängavägen, riksväg 42, delen från 
Stora Vägen (Lv183) till Artavägen 800 5,2 

105 Dalsjöfors 
Boråsvägen, väg 1301, delen 
Dalsjövägen – Stationsvägen 1000 6,5 

106 Sandared 
Göteborgsvägen, väg 1757, delen 
Badvägen – Vikens gårdsvägen 1250 8,2 

107 Fristad 
Vängavägen, riksväg 42, delen 
Artavägen till Hästhagen/Kvarbo 1950 12,7 

108 Sandared 
Alingsåsvägen, väg 1762, delen 
Sandareds IP till Backabo 1700 11,1 
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109 
Målsryd/ 
Aplared 

Väg 1698 utmed Svenljungavägen, 
delen Målsryd - Näset 2300 15,0 

110 Bredared 
Segertorpsvägen, väg 1768, delen 
Askallén till Gravrydsvägen 300 2,0 

111 Ekås 
Alingsåsvägen, väg 180, Ekåsvägen-
Hestrastugan 800 5,2 

 

*Beräknad kostnad är utifrån ansökningsmall som baseras på Västra 

Götalandsregionens och Trafikverkets schablon, se Cykelplan 2020-2021. 

** Reviderad kostnad för detta projekt efter genomgång av Västra 

Götalandsregionen och Trafikverket blev 22 Mkr. 

Ansökningsprocess för utbyggnad av statligt vägnät 

Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar på Trafikverkets vägnät har vi som 

kommun rollen att samla in förslag, sammanställa dessa och var fjärde år 

ansöka om finansiering för utvalda projekt hos Västra Götalandsregionen. De 

projekt som lämnas in är sådana som kommunen är beredd att medfinansiera. 

Inlämnade förslag, för hela regionen, prioriteras sedan av Västra 

Götalandsregionen i samråd med Trafikverket. Regionstyrelsen fattar i sin tur 

beslut om utbyggnad för kommande fyraårsperiod, och för de projekt som blir 

aktuella är det Trafikverket som sedan planerar, bygger och underhåller 

sträckan.  

Senaste ansökningsperioden 

Den senaste ansökningsomgången avsåg perioden 2022-2025 där Borås Stad 

skickade in fyra objekt på prioriteringslistan ovan (åtgärd 101, 102, 103 och 

105). Tillsammans med flera andra kommuner i Sjuhärad drog vi dock tillbaka 

våra ansökningar på grund av att Trafikverkets kostnadsbild ökat markant 

jämfört med angiven schablon i ansökningsmallen. Därmed påverkade det vår 

möjlighet att medfinansiera projekten. I samband med återtagandet av 

ansökningarna skrev samtliga kommuner även ett brev till generaldirektören på 

Trafikverket om att kostnadsökningarna inte är acceptabla.  

Framtida projekt på det statliga vägnätet 

Möjligheten för utbyggnad av de prioriterade sträckorna i nästa 

ansökningsperiod beror på Trafikverkets kostnadsuppskattningar och hur 

mycket pengar som kommunen kan avsätta för cykelinfrastruktur utmed det 

statliga vägnätet. 

 

Framförda önskemålen om utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt 

trafiksäkerhetsåtgärder kommer att skickas till Trafikverket  

 

Beslutsunderlag 

1. Boråsförslagen: Dnr 2022:  811, 13-15, 826-830, 41-42, 850, 868, 879-881, 

Dnr2023:  12,15 och 32 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet borasforslaget@boras.se  

 

 

 

[Namn]  

Ordförande 

[Namn]  

Förvaltningschef 

 

mailto:borasforslaget@boras.se


Boråsförslaget: Utbyggnad av gång- och cykelbanor och 

trafiksäkerhetsåtgärder utmed statlig väg 

Boråsförslag Utöka cykelbanan från Ekås till korsningen mot Alf Iwarson 2022-00815 

 Bredared 

Boråsförslag Gång/cykelväg mellan Fristad och Vänga Alf Iwarson 2022-00814 

Boråsförslag Gång/cykelväg och avsmalnande väg i Dannike Alf Iwarson 2022-00813 

Boråsförslag: Utökad cykelbana i Bredared Alf Iwarson 2022-00811 

Boråsförslag: Cykelbana mellan Fristad och Borgstena Alf Iwarson 2022-00826 

Boråsförslag: Gång och Cykelväg Funningen-Bosnäs Alf Iwarson 2022-00827 

Boråsförslag: Cykelväg Fristad – Gingri Alf Iwarson 2022-00828 

Boråsförslag: Bygg klart cykelbanan till Seglora och Kinnarumma Alf Iwarson 2022-00829 

Boråsförslag: Gång-/cykelbana Fristad-Tämta Alf Iwarson 2022-00830 

Boråsförslaget: Gång och cykelbana Sandhult-Borås Alf Iwarson 2022-00841 

Boråsförslaget: Gång/Cykelbana till Borås Golfbana! Alf Iwarson 2022-00842 

Boråsförslaget: Cykelbana från Borås till Hedared Alf Iwarson 2022-00850 

Boråsförslaget: Trottoar med cykelbana mellan Sandared Alf Iwarson 2022-00868 

och Hultafors 

Boråsförslaget: Gång/cykelväg längs Ljungavägen i Fristad Alf Iwarson 2022-00879 

Boråsförslaget: Trottoar och farthinder Svarvhultsvägen Alf Iwarson 2022-00880 

Boråsförslaget: Sätt tillbaka övergångsställena i Rydboholm! Alf Iwarson 2022-00881 

Boråsförslaget: Cykelväg Dannike Drared, Dalsjöfors Alf Iwarson 2023- 00032 

Boråsförslaget: Cykelväg Storgatan, Dalsjöfors Alf Iwarson 2023-00015 

Boråsförslaget: Övergångsställe och vägbulor Storg, Dalsjöfors Alf Iwarson 2023-00012 
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Cykelväg Dannike Drared Dalsjöfors 

Vägen mellan Dannike, Drared och Dalsjöfors är smal och bilisterna har ofta 

en hög hastighet. Inom området finns det många unga och gamla som skulle 

må bra av en cykelväg där man lätt och säkert kan ta sig mellan samhällena för 

aktiviteter och social samvaro. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-10-17 

Namn: Evelina Olsson 

E-post: evelan@hotmail.com 

Postnummer: 516 91 
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Gång- och cykelväg Storgatan Dalsjöfors  

Cykelväg längs hela Storgatan i Dalsjöfors och förlängning av trottoar från 

ändhållplatsen / folkets park upp till Storgatan 105 / samhällsskylten. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-10-05 

Namn: Julie 

E-post: Julie.granath@hotmail.se 

Postnummer: 516 30 
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Övergångsställen och vägbulor Storgatan i Dalsjöfors 

Få en säker övergång längs Storgatan i DALSJÖFORS genom att lägga till 

vägbulor med övergångsställen inkl skyltar med blinkande markering för 

övergångsställen. Följande platser 

 

1.folkets park/badplatsen vid Storgatan 76. 

2. Korsningen Storgatan/sjödalsvägen/hansavägen, vid Storgatan 60. 

3. Mellan Ica och boningshuset vid Storgatan 42. 

4. Vid korsningen Storgatan /Stationsvägen vid Storgatan 29. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-10-01 

Namn: Johanna Gunnarsson 

E-post: Johanna.gunnarsson78@gmail.com 

Postnummer: 516 32 
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Sätt tillbaka övergångsställena i Rydboholm! 

De två övergångsställena i Rydboholm togs bort när busshållplatserna 

renoverades. Nu saknar barn och vuxna en trygg passage över en väg som har 

70km/h mellan de två aktuella busshållplatserna. Nu korsar barnen vägen 

överallt. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-27 

Namn: Caroline Johelid 

E-post: Carolinejohelid@outlook.com 

Postnummer: 515 70 
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Trottoar och farthinder Svarvhultsvägen 

Svarvhultsvägen är dels en frekvent använd, promenadväg men också 

transportväg för många barn. Tyvärr har den mycket dolda vinklar och vrår den 

är också trafikerad av bilar samt tung trafik främst i form av timmerbilar som är 

svåra att få stopp på. 

 

Den skulle behöva både farthinder och trottoar. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-26 

Namn: Stefan Brygård 

E-post: Sbrygard@gmail.com 

Postnummer: 518 31 
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Gång/cykelväg längst ljungavägen i Fristad 

Det är många som går längst med ljungavägen, speciellt barn när de ska till och 

från Heden området. Det finns i dagsläget inte ens en vägren att gå på och med 

både bussar och bilar som kör där, känns det i dagsläget livsfarligt för alla att gå 

längst den vägen. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-24 

Namn: Linda Karlander 

E-post: linda.carlander@outlook.com 

Postnummer: 513 32 
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Trottoar med cykelbana mellan Sandared och Hultafors 

Att ta sig mellan Sandared centrum till Hultafors på cykel eller till fots skulle bli 

väldigt mycket säkrare på en trottoar eller cykelbana. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-21 

Namn: Lotta 

E-post: Lotta@rubne.com 

Postnummer: 518 31 
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Cykelbana från Borås till Hedared 

Önskar en säker väg som cyklist ta sig till Borås då länsväg 180 inte har ens en 

ordentlig vägren! 

 

Med fara för livet då vägen är väl trafikerad och en hel del tungtrafik. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-02 

Namn: Caroline Johansson 

E-post: Clin@telia.com 

Postnummer: 504 92 
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Gång/Cykelbana till Borås Golfbana! 

För att ta sig till golfbanan idag behöver man gå/cykla utmed en ca 1km lång 

70-sträcka där bilisterna gärna ligger över 90km/h. För att fler skall kunna och 

våga välja cykel eller promenad till golfbanan och intilliggande naturområde 

istället för att ta bilen bör en upplyst gång och cykelväg anläggas utmed vägen 

från kråkeredsrondellen/Rv27. 

 

Inte nog med att det skulle bli bättre för ungdomar, golfklubben och miljön på 

sikt skulle även fler kunna ta sig förbi den värst trafikerade del av vägen på 

gång/cykelbana och vidare till Björkehovs motionsspår. 

  

 
 
 
 
Inskickat den: 2022-09-01 

Namn: Svante Oskarsson 

E-post: svanteoskarsson@gmail.com 

Postnummer: 504 95 
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Gång och cykelbana Sandhult-Borås 

Att cykla från Sandhult till Borås är just nu förenat med livsfara då vägen är 

smal och bilarna kör fort. Det skulle vara härligt att samtidigt som man åker till 

jobbet kunna åka miljövänligt och hälsofrämjande med sin cykel istället för 

bilen. Egentligen finns ju redan cykelväg från Ekås så det behövs bara att 

förlänga den till Sandhult så är det klart. 

  

 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-29 

Namn: Leif 

E-post: Leifhblomqvist@gmail.com 

Postnummer: 504 78 
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Gång-/cykelbana Fristad-Tämta 

Vägen 42 är farlig och där kör mycket tungt trafik dagligen. Vägen är väldigt 

smal, och många olyckor händer. Att cykla eller gå är inte tryggt på den vägen 

just nu. 

 

Det bor många barnfamiljer runt Tämta och Vänga, som skulle vara jätte glada 

att kunna gå eller cykla i närområdet eller till och från Fristad. Även andra, inte 

bara barnfamiljer. 

 

Gör 42:n säkrare! 

 

  

 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-24 

Namn: Jenna Lindén 

E-post: nellu_8@hotmail.com 

Postnummer: 513 93 
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Bygg klart cykelbanan till Seglora och Kinnarumma 

Cykelbanan söderut som börjar i Borås är ganska bra genom Rydboholm och 

Viskafors, t.o.m. delvis belyst. Sedan är det bara en smal trottoar vid Svaneholm 

och inget mer. Det är dags att bygga ut cykelbanan hela vägen till kommunens 

gräns, dvs till Seglora och Kinnarumma. 

  

 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-24 

Namn: Jerome Bout 

E-post: jerome_bout@yahoo.fr 

Postnummer: 51172 
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Cykelväg Fristad – Gingri 

Det har sedan tidigare påbörjats ett projekt där det finns cykelväg till kyrkan 

men sedan verkar det som att projektet aldrig fullföljts. På vägen mot 

Rångedala går det mycket och tung trafik mot Jönköping och i Gingri bor det 

många barn som går i skolan i Fristad. För att förhindra olyckor så vore det 

fördelaktigt att prioritera en cykelväg. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-22 

Namn: Emmy Bergstedt 

E-post: emmy.bergstedt90@gmail.com 

Postnummer: 513 95 
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Gång och Cykelväg Funningen-Bosnäs 

Boende i Funningen och Bosnäs är i stort behov utav gång och cykelväg för att 

kunna ta sig in till Borås. Just nu så cyklar man och går på en mycket trafikerad 

väg där hastigheten är 70 km. Behovet är stor eftersom det bor många barn och 

ungdomar här och bussförbindelserna är väldigt knappa. På helgerna har vi inga 

bussar alls, en buss i timmen mitt på dagen och sista bussen på vardagar går 

runt 18:00. Nu när det ska grävas för kommunalt VA Funningen-Bosnäs är det 

ypperligt tillfället att bredda vägen samt göra en fin gång och cykelväg för 

Funningen- Bosnäs! 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-21 

Namn: Louise Mossberg 

E-post: lolife40@hotmail.com 

Postnummer: 504 93 
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Cykelbana mellan Fristad och Borgstena 

Det är flera personer som cykelpendlar till Borås. Även en hel del som 

motionscyklar längs vägen. 

 

Vägen är idag i väldigt dåligt skick. Den är ganska smal. Vägrenen är i det 

närmaste obefintlig. 

 

Självklart bör det finnas en cykelbana eller åtminstone en bredare vägren så att 

två bilar kan mötas när de passerar en cyklist. 

 

Just nu känns det som att man cyklar med livet som insats. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-20 

Namn: Jenny Kihl 

E-post: jennykihl@outlook.com 

Postnummer: 513 70 
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Utöka cykelbana från Ekås till korsningen mot 

Bredared 

Borås Stad har gjort ett fint arbete med cykelbanan upp till Ekås, men där tar 

den slut. Hade gärna sett en förlängning så att Bredaredsbor som cyklar kan 

vara trygga från korsningen väg 180 och Segertorpsvägen. Som bilist är det i 

dagsläget svårt att passera en cyklist på den sträckan pga. tung trafik och smal 

väg. Som cyklist är det en mycket otrygg trafiksituation. Om Borås Stad vill 

främja omställning och minska bilism är detta en bra insats. 

 

 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-16 

Namn: Irma Lina Molnar 

E-post: Konversera@gmail.com 

Postnummer: 504 96 
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Gång/cykelväg mellan Fristad och Vänga 

42:an är en farlig väg för våra barn och vuxna att cykla på. Vi i Vänga har med 

ideel kraft anlagt en &quot;gångväg&quot; mellan Vänga hov och vägen ner 

mot Solviken. Det är tom så att man kan ta sig ända till Ärtingen. Det som 

saknas nu är &quot;väg&quot; mellan Ärtingen och Fristad. Det är ett flertal 

barnfamiljer som bor i Ärtingen, Många barn från Fristad är med i KFUM som 

har sitt ställe strax innan Vänga Hov. Skolorna i Fristad skulle kunna cykla till 

naturreservatet i Vänga för utflykt, lektioner mm. De skulle även enkelt kunna 

ta sig till Vänga Kvarn mm. 

 

Det har skett ett flertal allvarliga olyckor på vägsträckan mellan Fristad och 

Vänga. Därav är den absolut inte lämplig för cykeltrafik mm. 

 

Det är många Fristadbor som önskar en enkle möjlighet att ta sig till bla 

naturreservatet för promenader mm. Motionärer skulle springa, cykla osv på ett 

betydligare säkrare sätt än vad som sker idag. Då Vänga Hov har bla en av 

Borås största motorträffar där man vill att så många ungdomar mm kommer 

skulle bli säkrare med en gång/cykelled. 

 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-18 

Namn: Camilla Isaksson 

E-post: cisaksson@telia.com 

Postnummer: 513 92 
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Gång/cykelväg och avsmalnande väg i Dannike 

En gång/cykelväg i Dannike förbi sjön till badplatsen samt en avsmalnande väg 

med övergångsställe vid övergång till badplatsen. 

 

Samt avsmalnande väg vid skolan och kyrkan för att få ned hastigheten i byn. 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-18 

Namn: Jenny 

E-post: jennyfiner84@gmail.com 

Postnummer: 516 94 
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Utökad cykelbana i Bredared 

I dagsläget finns en möjlighet att ta sig via cykelbana mellan Bredareds tätort 

och skolan/Klockargården. Det vore önskvärt att utöka denna möjlighet till att 

också sträcka sig mot Bygdegården för att ytterligare knyta ihop byn. I dagsläget 

känns det inte tryggt vare sig att gå, köra barnvagn eller låta barn cykla längs 

med bilvägen, då det är 70-sträcka, vägen är smal och det ofta kommer tunga 

transporter i hög hastighet. Både i Vralen och Hjortsberg bor det många barn 

och en cykelbana hade underlättat både att ta sig till och från förskola/skola 

eller fritidsaktiviteter vid Klockargården eller Hagavallen utan att behöva åka 

bil, men det skulle också underlätta för besökare att ta sig med cykel eller till 

fots t.ex till Unos Djur eller andra evenemang i Bygdegården. 

 

En cykelbana mellan skolan och Bygdegården hade därför förbättrat 

infrastrukturen i Bredared betydligt! 

  

 
 
 
 
 
Inskickat den: 2022-08-19 

Namn: Anna 

E-post: annabendroth@hotmail.com 

Postnummer: 504 96 
 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Nathalie Johansson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00140 2.1.1.1 
 

  

 

Statusrapport dataskydd och informationssäkerhet 

2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen och upprättad statusrapport 

om det pågående arbetet kring dataskydd och informationssäkerhet för året 

2022 till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningens dataskyddskontakt Nathalie Johansson informerar om 

det pågående arbetet kring dataskydd och informationssäkerhet för året 2022. 

En statusrapport presenteras.               

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen och upprättad statusrapport 

om det pågående arbetet kring dataskydd och informationssäkerhet för året 

2022 till handlingarna.        

 

Beslutsunderlag 

1. Statusrapport dataskydd och informationssäkerhet 2022 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Dataskyddskontaktens redovisning för 2022 
Varje år ska förvaltningens dataskyddskontakt (DSK) lämna en skriftlig redogörelse till 
nämnden med statistik kring förvaltningens behandlingar, eventuella registerutdrag och 
incidenter samt om dataskyddsarbete i stort.  
Redogörelsen avser endast förvaltningsspecifika personuppgiftsbehandlingar. Detta innebär 
att de behandlingar som är gemensamma för alla förvaltningar inom Borås Stad inte 
redovisas här. Exempel på den typen av behandlingar är rekrytering och fakturering med 
flera. 
 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 
25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet "behandling" omfattar 
insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning med mera. 
 

Personuppgiftsansvarig, dataskyddskontakt och dataskyddsombud 
Personuppgiftsansvarig (PUA) för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som personuppgiftsansvarig delegerar 
ofta myndigheten den operativa hanteringen av personuppgifter till en tjänsteperson inom 
förvaltningen, DSK. En av DSK:s uppgifter är att skriva en årlig redogörelse till nämnden 
gällande det arbete som sker på förvaltningen som rör dataskydd. 
Dataskyddsombud (DSO) är den oberoende roll som ska granska det dataskyddsarbete som 
bedrivs inom en organisation. 

 

Behandling av personuppgifter (personuppgiftsbehandlingar)  
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som omfattar alla typer av 
personuppgiftsbehandlingar. Dessa principer ska uppfyllas och innebär i korthet att 
personuppgifter: 

 får endast samlas in för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål 

 kräver lagligt stöd för att få behandlas 

 ska inte behandla fler uppgifter än vad som behövs för ändamålen 

 ska vara riktiga/korrekta 

 ska raderas när de inte längre behövs i enlighet med dokumenthanteringsplanen 

 ska skyddas så att inte: 
o obehöriga får tillgång till dem 
o förloras  
o förstörs 

 
På Tekniska förvaltningen fanns vid utgången av 2022 ett trettiotal förvaltningsspecifika 
personuppgiftsbehandlingar registrerade. Majoriteten av behandlingar hanteras digitalt med 
någon form av IT-stöd. Under 2022 har antalet personuppgiftsbehandlingar ändrats. 
Antalet behandlingar har revideras under 2022 då det pågått en översyn av behandlingarna.  
 

 Antal förvaltningsspecifika personuppgiftsbehandlingar  26 st. 
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Behandlingar med känsliga personuppgifter 
Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. De punkter 
som är markerade i fetstil påvisar de kategorier av känsliga personuppgifter som hanteras på 
Tekniska förvaltningen. Känsliga personuppgifter är uppgifter om: 
 

• etniskt ursprung 

• politiska åsikter 

• religiös eller filosofisk övertygelse 

• medlemskap i en fackförening 

• hälsa 

• en persons sexualliv eller sexuella läggning 

• genetiska uppgifter 

• biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 
 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock 
flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, hälsa- och sjukvård, 
förebyggande hälsa och förvaltning av IT-system som rör social omsorg eller hälsa och 
sjukvård. Antalet känsliga personuppgiftsbehandlingar har legat fast under 2021. 
 

Antal känsliga personuppgiftsbehandlingar  8 st. 

 
Registerutdrag 
Den så kallade registrerade har rätt att vända sig till en myndighet eller ett företag och be 
om att: 
 

 få veta vilka uppgifter som finns sparade 

 på begäran få tillgång till dessa förutsatt att begäran inte uppenbart 
är orimlig eller ogrundad 

 få felaktiga uppgifter rättade  

 komplettera med personuppgifter som saknas 
 

Under år 2022 initierades en revidering av förvaltningens hantering av registerutdrag för att 
öka integritetsskyddet för den sökande personen. 

 

Antal registerutdrag under 2022  4 st. 
 
Personuppgiftsincident 
”En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors 
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina 
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning 

 finansiell förlust 

 brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera 
registrerade personer har: 

 blivit förstörda 

 gått förlorade på annat sätt 
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 kommit i orätta händer. 
 

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det 
personuppgiftsincidenter.” (Integritetsskyddsmyndigheten, ) 

 
 
 

Granskningsformulär 
Varje år skickar Borås Stads dataskyddsombud (DSO) ut ett granskningsformulär även 
kallad mognadsmatris för att se var förvaltningarna befinner sig i sitt dataskyddsarbete. 
Formuläret lyfter både fram vad som kan förbättras och vad som är bra kring förvaltnings 
arbete.  

Genomförda aktiviteter 2022 
Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts inom dataskyddsarbetet under 2022 på 
förvaltningen. 
 

 Tekniska förvaltningen har besvarat dataskyddsombudens (DSO) 
granskningsformulär och har tagit fram åtgärdslista för dataskyddsarbetet. 

 Arbetet med DSO och berörda medarbete med vissa frågor kopplat till 
personuppgiftshantering. 

 Inlett en inventering av Tredjelandsöverföringar på förvaltningen. 

Planerade aktiviteter 2023 

 Besvara DSO:ernas Granskningsformulär för 2023 och upprätta en ny åtgärdslista.   

 Genomföra utbildningsinsatser på förvaltningen för att kunskaperna om 
personuppgiftshantering. 
 

 
 

  

Antal personuppgiftsincidenter under 2022 0 st 
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Begreppslista 
Detta är en lista som samlar begreppen inom digitaliserings- it-, 
informationssäkerhets- och dataskyddsområdet. Det mesta kommer från MSB, 
Datainspektionens och informationssakerhet.se sidor. Listan är sorterade i 
alfabetisk ordning och är anpassad efter de förhållanden som råder i Borås Stad.  
 
Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som arbetar för att 
människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.  
 
Dataskyddsförordningen, se General Data Protection Regulation, GDPR 
 
Dataskyddskontakt, DSK är den som ansvarar för samordningen av 
dataskyddsarbetet inom en förvaltning på delegation av 
personuppgiftsansvariga (PUA). Samma tjänsteperson har oftast även 
samordningsansvaret för förvaltningens informationssäkerhetsarbete. På 
Tekniska förvaltningen har stödfunktionen IT och GIS-samordnaren 
uppdraget.  
 
Dataskyddsombud, DSO är revisor för dataskyddsarbetet. På Boråsregionen 
– Sjuhärads kommunalförbund finns två heltidstjänster som blivit utsedda som 
DSO:er för ca: 
 

 50-60 förvaltningar 

 12-15 bolag 

 3 kommunalförbund 
 
General Data Protection Regulation, GDPR ersatte den 25/5 2018 
PersonUppgiftsLagen (PuL).  Den gäller i hela EU och har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. 
 
 
Objektförvaltare, se ”Systemförvaltningsmodell” 
 
Objektägare, se ”Systemförvaltningsmodell” 
 
Personuppgiftsansvarig, PUA är den myndighet, förening, aktiebolag, 
stiftelse eller enskild firma som har det övergripande ansvaret för varför och 
hur data ska användas. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den 
faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan 
aldrig överlåtas. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för Tekniska 
förvaltningens personuppgiftsbehandlingar.  
 
Personuppgiftsbehandling är all information som kan knytas till en nu 
levande person. Även foton klassas som en behandling men också 
ljudinspelningar, bolags- och registreringsnummer kan vara det. 
 
Personuppgiftsbiträde, PUB  är den som behandlar personuppgifter för en 
personuppgiftsansvarigs (PUA) räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid 

utanför den personuppgiftsansvariges organisation.  
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Personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal är det skriftliga avtal som krävs för 
att kunna användas sig av ett företagets tjänster som behandlar personuppgifter 
för den personuppgiftsansvarigas (PUA) räkning. 
Personuppgiftsincident är när personuppgifter för en eller flera registrerade 
röjs, går förlorade eller kommer i orätta händer oavsett om det sker avsiktligt 
eller oavsiktligt.  
 
Personuppgiftslagen, PuL var en nationell lagstiftning som hade till syfte att 
skydda den personliga integriteten. Den ersattes den 25 maj 2018 av 
dataskyddsförordningen (GDPR).  
 
pm3, se Systemförvaltningsmodell 
 
Registerutdrag kallas det när den så kallade registrerad vänder sig till en 
myndighet eller företag för att få veta vilka uppgifter som finns sparade. 
 
Systemförvaltningsmodell används för att få en överblick om hur olika IT-
system ska förvaltas och utvecklas. I Borås Stad använder vi oss av pm3. 
Förvaltningsledaren som har det samordnande ansvaret är placerad på 
Stadsledingskansliet och avdelningen Strategisk IT. 
 

pm3 är den systemförvaltningsmodell som används i Borås Stad 
där förvaltningen delas in i objekt istället för it-system. Exempel: 
För att hålla ihop it-systemen för geografisk information skulle ett 
gemensamt förvaltningsobjekt ”GIS” skapas där beroende, 
ansvar- och kostnadsfördelning beskrivs gemensamt istället för 
att skapa en beskrivning/it-system. 
 
Objektägare, tidigare systemägare i Borås Stad, har det 
överordnade ansvaret för drift, administration och kostnader för 
ett objekt. I Borås Stad är det oftast den som är ytterst ansvarig 
för verksamheten, förvaltningschefen, som har den rollen. 
 
Objektförvaltare, tidigare systemförvaltare i Borås Stad, är den 
person som har det operativa ansvaret för drift, administration 
och ibland kostnader för ett objekt. I Borås Stad varierar det vem 
som innehar den rollen. På Tekniska förvaltningen är det oftast 
en chef eller en tjänsteperson med gedigen kunskap om it-
systemet en så kallad superanvändare som har den rollen. 
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Remiss -  Reglemente för Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till reviderat reglemente för Tekniska 

nämnden. 

Sammanfattning 

Ett nytt förslag till reglemente för Tekniska nämnden är ute på remiss. 

Föreslagna ändringar är av redaktionell karaktär med undantag av ett tillägg 

avseende Lantmäterimyndigheten. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till nytt reglemente för Tekniska 

nämnden som nu är ute på remiss. Ändringarna är mestadels av redaktionell 

karaktär. Under syftet med nämndens verksamhet har en eller två meningar 

lagts till som är tänkt ska fånga essensen av nämndens uppdrag. Detta är en 

nyhet som inte tidigare funnits i reglementena och föreslås nu införas för att 

tydliggöra nämndens syfte och varför nämnden skapats. 

Kommunfullmäktige tog under 2022 beslut om en omorganisation som bland 

annat innebar att den Kommunala Lantmäterimyndigheten flyttade från 

Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden. Därför har en punkt om 

Lantmäteriet lagts till i reglementet. 

Föreslagna ändringar gör reglementet mer lättläst och logiskt. Nämnden vill 

påpeka att ordet ”stad” under § 1 möjligen av vissa kan uppfattas som att bara 

gälla centralorten Borås varför man kan överväga att använda ordet ”kommun” 

istället, men att detta i så fall ska harmonisera med terminologin i övriga 

reglementen. Flera formuleringar kvarstår dock från det nu gällande 

reglementet. De redaktionella ändringarna innebär en förbättring av 

dokumentet. Tekniska nämnden tillstyrker därmed förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 
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Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Remiss: Reglemente för Tekniska nämnden 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2023-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2023-00145 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

 

Ärendet ”Revidering av Borås Stads reglementen” ska under våren 2023 

behandlas av KS/KF. Vi sänder därför ut upprättade förslag till revidering av 

reglementen till nämnderna för synpunkter. 

Inför nämndremissen i ärendet har ärendena skickats ut på en s k kontorsremiss 

för eventuella synpunkter på de ändringar som föreslås. Förvaltningarna har då 

haft möjlighet att lämna eventuella övriga synpunkter. I flera fall har de 

eventuella synpunkter som framställts lett till ändringsförslag i ärendet. 

I bifogad fil så finns ett förslag till reviderat reglemente och en fil med spårbara 

ändringar och kommentarer kring ändringarna.  

Ändringar i sak 

Syfte med nämndens verksamhet 

Under syftet med nämndens verksamhet har en eller två meningar lagts till som 

är tänkt ska fånga essensen av nämndens uppdrag. Detta är en nyhet som inte 

tidigare funnits i reglementena och föreslås nu införas för att tydliggöra 

nämndens syfte och varför nämnden skapats.  
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Övriga ändringar: 

- Upprepning av uppgifter som står flera gånger har tagits bort 

- Språket har sett över 

- I vissa fall har reglementena strukturerats om för att få en bättre 

ordning på uppdragen 

- Nya rubriker har lagts till  

- Tydliggörande av uppdrag 

 

Svar på remissen ska lämnas senast den 31 mars 2023.  

Eventuella frågor ställs till Kristina Sköld eller Louise Mattus Streiby 

 

Vänliga hälsningar 

Kristina Sköld, Louise Mattus Streiby 
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Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.
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Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Syfte med nämndens verksamhet
Tekniska nämnden ska med sin verksamhet bidra till en trygg och attraktiv stad med en bra 
infrastruktur.

§ 2 Nämndens uppdrag och ansvar

Skolskjuts och färdtjänst:

• Handläggning och planering av skolskjutsar.

• Planering och utförande av särskoleskjutsar.

• Handläggning och planering enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Skötsel och ansvar av kommunens mark:

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.

• Förvaltning av oexploaterad mark där kommunen är markägare i den mån det inte 
ankommer på annan.

• Skötsel av Borås Stads naturreservat.

• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov 
av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.

• Kalkning av sjöar och våtmarker.

• Skötsel av Borås Stads lekplatser.

• Vattendrag, underhåll och rensning.

• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.

• Bekvämlighetsinrättningar.

• Flaggning och dekorering av allmänna platser.

• Upplåtelser av kommunens mark för tillfälliga aktiviteter, samt för jakt och fiske.

• Ansvar för prövning av tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads 
kommunala naturreservat.
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Gatumark, parkmark och därtill jämförbar mark (iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplan):

• Skötsel och drift såsom renhållning och vinterväghållning.

• Trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder.

• Framtagande av trafiknätsanalyser vid hastighetsöversyn.

• Planer för gång- och cykelvägar (GC-planer).

• Ansvara för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. 
Mobility Management.

• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i 
förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen.

• Tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen (1998:814) om gaturenhållning och 
skyltning, samt beslut om förelägganden.

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning.

• Beredning av avgifter för gatukostnad.

Huvudman för det kommunala lantmäteriet.

Övrigt:

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens 
verksamhet.

• Upplåtelse av allmän platsmark.

• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 
kommunens planläggning och fastighetsbildning.

• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens 
verksamhet.

• Ansvar för uppdragsverksamhet inom arbetslivsinriktad naturunderstödd 
rehabilitering.

• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.

• Drift av flygplats.

• Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter.

• Kalkning av sjöar och våtmarker.
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Reglemente för Tekniska nämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni  december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten Syfte med nämndens verksamhet - ny rubrik 
Tekniska nämnden ska med sin verksamhet bidra till en trygg och attraktiv stad med en bra 
infrastruktur. ny inledande portalparagraf 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag Nämndens uppdrag och ansvar - ny rubrik 
Tekniska nämnden huvudarbetsuppgifter är att handlägger alla frågor rörande kommunens 
Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd 
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är 
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt 
ianspråktagande) 
• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
• Planering och samordning av skolskjutsar 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet (meningarna ovan är flyttade till nya rubriker) 
 

Skolskjuts och färdtjänst – ny rubrik 
• Planering och samordning Handläggning och planering av skolskjutsar (förtydligande av 

uppgift) 
• Planering och utförande av särskoleskjutsar (förtydligande av uppgift) 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet 
• Handläggning och planering enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

(förtydligande av uppgift) 
 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: (nya rubriken 
sammanfattar nämndens uppdrag och ansvar) 
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 
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bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
• Beredning av avgifter för gatukostnad 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
• Kalkning av sjöar och våtmarker 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser 
• Vattendrag, underhåll och rensning 

 
 
Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och enligt 
kommunens avfallsföreskrifter. (alla ovan uppgifter flyttade till nya rubriker) 
 

 

Skötsel och ansvar av kommunens mark – ny rubrik 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
• Förvaltning av oexploaterad mark där kommunen är markägare i den mån det inte 

ankommer på annan 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
• Kalkning av sjöar och våtmarker 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser 
• Vattendrag, underhåll och rensning 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
• bekvämlighetsinrättningar 
• flaggning och dekorering av allmänna platser  
• Upplåtelser av kommunens mark för tillfälliga aktiviteter, samt för jakt och fiske 

(uppgift som Tekniska nämnden redan har) 
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• Ansvar för prövning av tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads 

kommunala naturreservat (förtydligande av uppgift kring naturreservaten) 
 
 
 

 

Gatumark, parkmark och därtill jämförbar mark (iordningsställd allmän platsmark inom 
detaljplan)- ny rubrik 

• Skötsel och drift såsom renhållning och vinterväghållning (förtydligande av uppgift) 

• trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,  
• framtagande av trafiknätsanalyser vid hastighetsöversyn (förtydligande av uppgift) 
• Planer för gång- och cykelvägar (GC-planer),  
• Ansvara för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility 

Management, 
•     I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i 

förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen 
• Tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning, 

samt beslut om förelägganden. (har ej tidigare tagits upp i reglementet) 
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,  
• Beredning av avgifter för gatukostnad  

 
 
Huvudman för det kommunala lantmäteriet (förtydligande av var lantmäteriet ligger i den 
kommunala organisationen) 

 
 

Övrigt- ny rubrik 

•  Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
• Upplåtelse av allmän platsmark 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
• Ansvar för uppdragsverksamhet inom arbetslivsinriktad naturunderstödd rehabilitering 

(uppgift nämnden redan har) 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
•      Drift av flygplats 
• Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 

enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
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• Kalkning av sjöar och våtmarker 
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Borås Stads hantering av statsbidrag  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten Borås Stads hantering av 

statsbidrag. Nämnden ser positivt till kommungemensamma rutiner och 

regelverk kring hantering av statsbidrag och stöttar Kommunstyrelsen i 

framtagandet av dessa. 

Ärendet i sin helhet  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet 

är att granska om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade 

statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen 

inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern 

kontroll.  

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är 

fragmentiserad och olika i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur 

bevakning sker av möjliga statsbidrag, vem som fattar beslut om att ansöka eller 

inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering och uppföljning av 

statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. Det saknas 

kommungemensamma rutiner och regelverk för att säkerställa en ändamålsenlig 

och enhetlig hantering. Detta ligger även till grund för en rättvisande 

redovisning när det gäller de riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.  

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av 

riktade statsbidrag behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. 

klargöra delegationsordningen när det gäller riktade statsbidrag. Detta gäller 

dock inte Tekniska nämnden som är en av två nämnder i Borås stad som i 

omskrivs i rapporten gällande just delegationsordningen ”Aktuella 

delegationsordningar avseende samtliga nämnder som omfattas av rapporten har gåtts 

igenom.14 Stadsrevisionen noterar att endast två av 13 stycken innehåller en skrivelse om 

statsbidrag. Tekniska nämndens delegationsordning innehåller en skrivelse om vem som fattar 

beslut om att ansöka om statsbidrag.”  

Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. Detta 

medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte 

blir rättvisande. Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta 

fram kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering och redovisning 

av riktade statsbidrag. Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i 
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granskningen inte tagit en samordnande roll när det gäller kommunens interna 

kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens 

bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll 

när det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central 

sammanställning och uppföljning medför enligt Stadsrevisionens bedömning att 

Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är helt tillräcklig 

I rapporten framgår det att under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit 

drygt 520 miljoner kronor i riktade statsbidrag varav Tekniska nämnden har 

erhållit drygt 4 mnkr bland annat för ombyggnadsarbeten i kollektivtrafiken, för 

kalkning, LONA och miljöstöd för betesmarker och slåtterängar. De riktade 

statsbidragen förekommer främst inom områdena utbildning samt vård och 

omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport ”Borås Stads hantering av statsbidrag 2023-01-30” 

 

Beslutet expedieras till 

1. Borås stads revisionskontor, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Missiv
2023-01-30

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kulturnämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Servicenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Tekniska nämnden

Vård- och äldrenämnden

Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om 
Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ända-
målsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig 
intern kontroll.

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och olika 
i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, vem som fattar 
beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering och uppföljning av 
statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. Det saknas kommungemensamma 
rutiner och regelverk för att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig hantering. Detta ligger även till 
grund för en rättvisande redovisning när det gäller de riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra delegationsordningen när det 
gäller riktade statsbidrag. Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. 
Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler och 
riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen inte tagit en samordnande roll 
när det gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning och uppföljning 
medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är 
helt tillräcklig.

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

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2023-05-02.

Bill Johansson    Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen Ordförande andra revisorsgruppen
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Hantering av statsbidrag

1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund
Utöver skatter och egna intäkter är den stora inkomstkällan för att finansiera medborgarnas 
välfärd i kommuner och regioner bidrag från staten genom de så kallade statsbidragen. Under 
perioden 2015 till 2019 har statsbidragen stått för knappt en femtedel av kommuners och regioners 
totala intäkter enligt en beräkning från Statskontoret.

Kommunerna tilldelas möjlighet att söka flera olika typer av statsbidrag, vilka delas in i generella 
och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag är inte avsedda för någon specifik verksamhet och 
tilldelas kommunerna per automatik. De riktade statsbidragen ställer ofta krav på direkta åtgärder, 
kommunal medfinansiering eller att kommunen inte får genomföra effektiviseringar (som 
medför minskade kostnader) inom området som statsbidraget avser, exempelvis statsbidraget för 
likvärdig skola. För allt fler kommuner har vissa av de riktade statsbidragen nu kommit att bli av 
sådan storlek att de används som en direkt delfinansiering av den kommunala verksamheten.  
Det ekonomiska beroendet av riktade statsbidrag medför en risk då kommunen kan missa att söka 
ett statsbidrag eller av okunskap vidta åtgärder som medför att rätten till statsbidraget försvinner. 
Vidare finns för vissa av bidragen risk att kommunen vid en ej tillfredsställande redovisning blir 
återbetalningsskyldiga. Det finns av dessa anledningar skäl att granska att den interna kontrollen 
avseende att bevaka, söka, beräkna och återrapportera statsbidrag är väl fungerande.

Det finns dessutom en risk för att statsbidrag inte hanteras på ett korrekt sätt i den kommunala 
redovisningen, exempelvis då statsbidrag kommer till kommunen i slutet av ett år.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att granska om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade 
statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. En del av syftet är även att kartlägga i vilken utsträckning Borås Stad utnyttjar 
möjligheten att erhålla riktade statsbidrag och i vilken utsträckning erhållna statsbidrag 
återbetalas. Syftet är även att översiktligt kartlägga vilka EU-bidrag som Borås Stad har.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att 
söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej?

• Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?

• Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade 
statsbidrag?

• Hur bedriver Kommunstyrelsen och nämnderna intern kontroll inom området?

• Hur håller Kommunstyrelsen uppsikt inom området?

• På vilket sätt säkerställer kommunen att den verksamhet som omfattas av statsbidraget 
även löper på långsiktigt?

• Har kommunen uppmärksammat om det finns större statsbidrag som kommunen borde 
ha ansökt om men inte har gjort det? Finns det rutiner för att säkerställa att det inte mis-
sas att ansökas om relevanta statsbidrag?

• Vilka större EU-bidrag erhåller Borås Stad?
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1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallag (2017:725) (KL). Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/
styrelser.

1.4 Ansvariga nämnder/styrelser
Samtliga nämnder som erhållit statsbidrag under inkomståret 2021 samt Kommunstyrelsen i 
Borås Stad. Dessa nämnder är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut- 
bildningsnämnden, Kulturnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden och Vård- och äldrenämnden. Servicenämnden är även intervjuade i 
gällande redovisning av statsbidrag.

1.5 Avgränsningar
Granskningen omfattar inkomståret 2021. Granskningen omfattar Borås Stads nämnder 
som har erhållit statsbidrag under år 2021. Därmed kommer granskningen inte att omfatta 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt Servicenämnden. Däremot omfattas granskningen av enheten Redovisningsservice på 
Servicenämnden som hanterar redovisning av statsbidrag. De kommunala bolagen omfattas 
inte av granskningen.

1.6 Metod
Metoder för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med 28 tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar. Intervjumetoden är semistrukturerad med avidentifierad intervjuanalys. Inom 
ramen för granskningen har en sammanställning av erhållna och återbetalade statsbidrag 
genomförts.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström och projektmedarbetare är Stefan Sjöblom 
vid Revisionskontoret.
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2 TEORETISK REFERENSRAM

2.1 Lagstiftning och styrdokument

Kommunallag (2017:725)
Av kommunallag (2017:725) 6 kap 6 § framgår att nämnderna ska var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) utgör grunden för den kommunala 
redovisningen. I 5 kap LKBR finns statsbidrag med som en post i resultaträkningen. Utöver det 
finns det särskilda förordningar om särskilda statsbidrag inom nämndernas ansvarsområden.

Rådet för kommunal redovisning rekommendation R2 Intäkter
Normerande inom redovisning av intäkter och statsbidrag är Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendation R2 Intäkter.1 Av denna framgår att EU- och statsbidrag ska redovisas 
enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Statsbidrag kan vara generella, riktade eller 
ges i form av kostnadsersättningar. Bilden nedan visar ett exempel på hur man kan klassificera 
statsbidrag.2

BILD 1. Klassificering av statsbidrag 3

Klassificering av statsbidrag

Ansökan 
krävs

Ja Generellt statsbidrag Riktat statsbidrag

Nej Generellt statsbidrag Riktat statsbidrag

Nej Ja

Prestation krävs, annars återbetalning

Vidare framkommer följande i RKR R2:

Ett bidrag eller en kostnadsersättning som är villkorat ska intäktsredovisas i takt med att villkoren 
bedöms vara uppfyllda och det bedöms vara säkert att bidraget kommer att erhållas. Finns inga 
villkor och restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning, intäktsredovisas bidraget eller 
kostnadsersättningen så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med 
transaktionen kommer att tillfalla kommunen.4

1 Rådet för kommunal redovisning, RKR R2 intäkter, s.4 (2019)
2 RKR, KOMMEK, seminarium 54, 2022-08-18, aktuella redovisningsfrågor, Tagesson, Aldén och Andersson
3 Ibid.
4 RKR.se, https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.5
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Av RKR R2 framgår det även att: ”Om det av restriktionerna framgår hur mycket av bidraget 
eller kostnadsersättningen som avser en specifik redovisningsperiod, ska bidraget eller kostnadsersätt-
ningen intäktsredovisas i enlighet med detta. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller 
flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur mycket av bidraget eller kostnadsersättningen 
som avser respektive period, ska bidraget periodiseras med jämn fördelning fr.o.m. den tidpunkt då 
bidraget enligt restriktionerna får börja intäktsredovisas till och med den tidpunkt då hela bidraget 
ska vara intäktsredovisat”.5

Bidrag från staten utan villkor ska redovisas i resultaträkningen under posten Generella 
statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter redovisas i resultaträkningen under posten Skatteintäkter.6

Statsbidrag till kommuner och regioner utgår som generella statsbidrag, specialdestinerade/ 
riktade bidrag eller kostnadsersättningar. De generella statsbidragen är att anse som ett 
allmänt finansiellt stöd utan krav på särskilt användningsområde eller viss prestation. 
De specialdestinerade/riktade bidragen är frivilliga att ansöka om eller ta del av och är avsedda 
för viss insats, ett visst ändamål eller för att stimulera utveckling i en bestämd verksamhet. 
Kostnadsersättningar är ersättningar för kostnader som kommunen eller regionen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet att utföra eller tillhandahålla något.7

2.1.1 Borås Stads reglementen

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår att 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respektive verksamhetsområden, ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.8

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i det gemensamma reglementet 
som avser hantering av statsbidrag.

Kommunstyrelsens reglemente
I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen ska ansvara för beslut om samordning 
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning.9

Stadsrevisionen noterar att det i övrigt, inte framgår någon information i Kommunstyrelsens 
reglemente som avser hantering av statsbidrag.

5 RKR.se https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.4-5
6 RKR.se, https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.5
7 Ibid, sid. 4-8
8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad 

av Kommunfullmäktige: 2022-06-22
9 Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-03-24

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
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2.1.2 Borås Stads styrdokument
Borås Stads ekonomihandbok innehåller ett beskrivande dokument om statsbidrag. Där beskrivs 
generella och riktade statsbidrag kortfattat. Det framgår också att den nämnd som omfattas 
av det riktade statsbidraget själv ansvarar för att söka och återredovisa detta. I de fall som ett 
riktat statsbidrag omfattar flera nämnder, är av större betydelse och regler/ instruktioner saknas 
om fördelningsgrund ska Kommunfullmäktige besluta om fördelningen.10 Ekonomihandboken 
innehåller även en länk till SKRs hemsida om specificering av statsbidrag.11

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår några redovisningsprinciper för statsbidrag i ovan 
beskrivna dokument.

Borås Stads budget 2022 innehöll skrivningar om såväl generella som riktade statsbidrag till 
nämnder samt på övergripande nivå om projektet Socialt hållbart Borås.12 Av Borås Stads budget 
framgick även att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om fördelning av statsbidrag avseende 
maxtaxa inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden.13

Aktuella delegationsordningar avseende samtliga nämnder som omfattas av rapporten har gåtts 
igenom.14 Stadsrevisionen noterar att endast två av 13 stycken innehåller en skrivelse om statsbidrag. 
Tekniska nämndens delegationsordning innehåller en skrivelse om vem som fattar beslut om att 
ansöka om statsbidrag.15 Vård- och äldrenämndens delegationsordning innehåller en skrivelse 
om vem som fattar beslut om att ansöka och återrapportera statsbidrag. Av Vård- och äldre-
nämndens delegationsordning framgår även vem som fattar beslut om fördelning av tillfälliga/
riktade statsbidrag.16

I övrigt finns inga regler, rutiner, instruktioner som avser statsbidrag i något av Borås Stads 
styrdokument.

2.2 Statsbidrag till kommunsektorn, Statskontorets rapport
Riksdagen och regeringen ger generella statsbidrag till kommunsektorn via det kommunal- 
ekonomiska utjämningssystemet. De tillför också riktade statsbidrag och kostnadsersättningar 
till kommunsektorn.

Statskontoret fick 25 juni 2020 i uppdrag av dåvarande regeringen att 2020-2023 översiktligt 
redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner och deras 
verksamheter. Detta presenteras i en årlig rapport ”Uppdrag att följa utvecklingen av statens styrning 
av kommuner och regioner”.17

Av Statskontorets rapport framgår att staten har betalat ut drygt 304 miljarder kronor i stats-
bidrag till kommunsektorn under 2021. Statskontoret bedömer att staten har betalat ut minst 55 
miljarder kronor av dessa medel med anledning av pandemin. Staten har betalat ut mer medel 
under 2021 än under något av de senaste tio åren. Sedan 2011 har summan av utbetalda medel 
till kommunsektorn mer än fördubblats. Staten har, enligt Statskontorets rapport, betalat ut 
mer medel till kommunsektorn än under tidigare år även om man bortser från de medel som är 
tillskott med anledning av pandemin.18

10 https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
11 https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
12 Borås Stads budget 2022, s. 12-115
13 Ibid, s.115
14 Nås via Borås Stads Intranät, https://intranet.boras.se/. Vissa delegationsordningar har uppdaterats under 2022 andra är från tidigare år.
15 Borås Stad, Tekniska nämnden, delegationsordning 2022-05-10, punkt 1.4.1.
16 Borås Stad, Vård- och äldrenämnden, delegationsordning 2022-09-20, punkt 1 c – 11 och 12.
17 Statskontoret (2022), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner, Dnr 2021/169-5
18 Ibid, s.23

https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://intranet.boras.se/


8

Borås Stad  |  Revisionskontoret •

Genomförd kartläggning i Statskontorets rapport visar att staten har betalat ut 103 miljarder 
kronor i riktade statsbidrag till kommunsektorn under 2021. Det är ungefär 37 miljarder mer 
än vad staten betalade ut i riktade statsbidrag under 2020. Ökningen av de riktade statsbidragen 
beror till stor del på de tillfälliga riktade bidrag som staten betalar ut med anledning av pandemin. 
Staten har samtidigt betalat ut mindre medel i generella bidrag och kostnadsersättningar till 
kommunsektorn under 2021 än under 2020. De generella bidragen har minskat från knappt 158 
miljarder 2020 till drygt 153 miljarder 2021. Att de generella bidragen är mindre under 2021 
än 2020 beror främst på att staten har börjat minska de tillfälliga tillskott till kommunsektorn 
som de införde till följd av pandemin. Staten har ändå betalat ut mer medel i generella bidrag till 
kommunsektorn under 2021 än under åren före 2020.19

Statens utgifter åren 2010-2021
Statsbidragen till kommuner och regioner står för en fjärdedel av statsbudgetens totala utgifter 
2021. Andelen har ökat över tid (se diagram 1 nedan). Bortsett från åren 2018 och 2019 har 
statsbidragens andel av statens utgifter ökat kontinuerligt under perioden 2012 till 2021. 
I jämförelse med 2020 har statsbidragens andel av statens utgifter under 2021 ökat med 
ungefär två procentenheter.

DIAGRAM 1. Andel av statsbudgetens totala utgifter som utgjordes av statsbidrag till kommuner och 
regioner 2010–202120

19 Ibid, s.24
20 Uppgifter från ESV:s realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar samt uppgifter från ESV om utfallet för statens 

budget, Statskontorets rapport, s.25. Diagrammet omfattar alla typer av statsbidrag till kommuner och regioner. I statsbidragen ingår 

även utbetalda medel till kommunala bolag samt ideella föreningar och organisationer med nära kommunal anknytning, det vill säga 

organisationer där kommunen finansierar och fastställer verksamheten (t.ex. SKR). Däremot ingår inga medel som staten betalar ut 

direkt till fristående huvudmän och andra privata utförare. Med statsbudgetens totala utgifter menar vi utgifterna inom utgiftsområdena 

1 till 27. Rapporten har inte tagit med kassamässiga korrigeringar, myndigheters in- och utlåning i Riksgäldskontoret eller utgifterna för 

ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
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2.2.1 Statsbidrag till kommuner
Rapporten från Statskontoret visar vidare att staten har betalat ut drygt 166 miljarder kronor i 
statsbidrag till kommunerna under 2021. Merparten av de medel som staten har betalat ut till 
kommunerna under 2021 är generella bidrag – 110 miljarder. Det är något mindre än under 
2020. Även kostnadsersättningarna har minskat jämfört med föregående år, från ungefär fjorton 
till nio miljarder. Det beror främst på att ersättningarna för att ta emot asylsökande och vissa 
kostnader för nyanlända personer har minskat kontinuerligt sedan 2018. Fördelningen av stats-
bidrag illustreras i diagrammet nedan.

DIAGRAM 2. Utbetalda statsbidrag till kommuner 2015–2021 per kategori av statsbidrag (miljoner kronor)21

Staten har betalat ut mer i riktade statsbidrag till kommunerna under 2021 än tidigare år. Under 
2021 betalade staten ut 46 miljarder i riktade statsbidrag till kommunerna, i jämförelse med 34 
miljarder under 2020. En anledning till att de riktade statsbidragen har ökat är den satsning som 
staten har gjort på äldrevården till följd av pandemin. Staten har betalat ut närmare sju miljarder 
i riktade statsbidrag till äldrevården under 2021. Majoriteten av de riktade medlen, 89 procent, 
har betalats ut inom följande tre områden:22

• Utbildning (47 procent)

• Hälsovård, sjukvård och social omsorg (28 procent)

• Arbetsmarknad (14 procent).

21 Uppgifter från ESV:s realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar samt uppgifter från ESV om utfallet för statens 

budget, Statskontorets rapport, s.25. Utbetalningarna under ett visst år kan gälla bidrag för andra år. Bland de riktade statsbidragen ingår 

omkring tio bidrag som staten betalar ut till kommuner i egenskap av arbetsgivare. Dessa skiljer sig något från övriga riktade statsbidrag. 

Bland kostnadsersättningarna 2021 ingår en ny ersättning – subventionering av familjehemsplaceringar.
22 Ibid. s.26
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2.2.2 Riktade statsbidrag till kommunsektorn 2021

Rapporten från Statskontoret anger att det under 2021 fanns totalt 181 riktade statsbidrag och 
23 kostnadsersättningar till kommuner och regioner (se tabell nedan). Det är två färre riktade 
statsbidrag än 2020.

TABELL 1. Antal riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner. 2018–202123

2018 2019 2020 2021
Antal riktade stadsbidrag 186 171 183 181

Antal kostnadsersättningar 20 23 23 23

Totala antal bidrag 206 194 206 204

De riktade statsbidragen förekommer främst inom områdena utbildning samt vård och omsorg. 
Det är också inom dessa områden som flest statsbidrag har tillkommit och upphört, enligt 
Statskontorets rapport.

Det fanns något färre riktade statsbidrag på utbildningsområdet 2021 än 2020. Det beror delvis 
på att regeringen har valt att slå ihop mindre statsbidrag till större bidrag. Regeringen planerar 
att fortsätta slå ihop vissa bidrag på området. Till exempel slår regeringen ihop statsbidraget 
för mindre barngrupper (förordning 2015:404) och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder 
(förordning 2001:161) till ett samlat förskolebidrag för mindre barngrupper och ökad kvalitet 
från och med 2022.

Rapporten från Statskontoret konstaterar även sammanfattningsvis att:

• Statskontoret har identifierat och bedömt att det under 2021 fanns 181 riktade statsbidrag 
och 23 kostnadsersättningar till kommunsektorn. Antalet riktade statsbidrag är ungefär 
lika många som under 2020, men något fler än 2019. De flesta riktade statsbidrag finns 
inom områdena hälso- och sjukvård och social omsorg samt utbildning.

• Statskontorets kartläggning visar att 21 nya statsbidrag riktade till kommunsektorn har 
börjat gälla under 2021. Dessutom har 44 bidrag väsentligt förändrats, och 20 bidrag 
har upphört.

• Flest nya statsbidrag har tillkommit på vård- och omsorgsområdet under 2021, till följd 
av regeringens satsning på äldrevården.

23 Anmärkning: När flera bidrag eller kostnadsersättningar lyder under samma förordning eller annan form av reglering räknar Statskontoret 

det som ett riktat statsbidrag eller en kostnadsersättning. Under 2020 års kartläggning gjordes vissa justeringar som även påverkade 

uppgifterna om antal bidrag 2018 och 2019. Uppgifterna i denna tabell överensstämmer därför inte med publikationerna från 2018 och 2019. 

Källa: Statskontoret utifrån flera grundkällor och egna beräkningar.
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2.2.3 EU-bidrag
Sveriges kommuner kan även söka EU-bidrag från någon av EU:s fonder. EU:s fonder och 
program är enligt information från SKR ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens 
mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för 
alla - Europa 2020-strategin.

Kommuner och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till 
dessa och den egna verksamheten.

Fonderna och programmen kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder och 
sektorsprogram. Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för 
att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel 
inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel 
kultur, miljö eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som 
fördelas genom så kallade utlysningar.24

24 Sveriges kommuner och Regioner;  

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
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3 GRANSKNINGSRESULTAT
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen sammanställt vilka de riktade statsbidragen Borås 
Stad erhöll år 2021. Genomgången beskriver de mest väsentliga riktade statsbidragen för varje 
nämnd samt statsbidragens omfattning. Därutöver redogörs i detta kapitel för granskningsresultat 
från de intervjuer som hållits med berörda tjänstepersoner i förvaltningar.

3.1 Statsbidrag i Borås Stad
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 
Tabellen nedan visar hur dessa bidrag har fördelats mellan nämnderna under året.

TABELL 1. Riktade statsbidrag exklusive coronabidrag 2021 Borås Stad 25

Statsbidrag exklusive Coronabidrag 2021  Borås Stad

Konto Ansvar Belopp, kr

Driftbidrag från staten Kommunstyrelsen 6 932 006

Driftbidrag från staten,  
kompensation sjuklön

Kommunstyrelsen 8 221 600

Driftbidrag från staten Tekniska nämnden 4 061 937

Driftbidrag från staten Miljö- och konsumentnämnden 2 324 362

Driftbidrag från staten Fritids- o folkhälsonämnden 3 004 904

Driftbidrag från staten Kulturnämnden 196 220

Driftbidrag från staten Förskolenämnden 64 935 978

Driftbidrag från staten Grundskolenämnden 140 500 683

Driftbidrag från staten Gymnasie- och Vux.utb.nämnd 141 746 248

Driftbidrag från staten Individ- och familjeomsorgsnämnden 18 700 264

Driftbidrag från staten Arbetslivsnämnden 35 098 532

Driftbidrag från staten Vård- och äldrenämnden 57 917 612

Driftbidrag från staten Sociala omsorgsnämnden 7 995 279

Statsbidrag maxtaxa, förskola/
skolbarnomsorg

Förskolenämnden 18 860 008

Statsbidrag maxtaxa, förskola/
skolbarnomsorg

Grundskolenämnden 3 766 292

Statsbidrag kvalitetssäkr åtg 
försk/skolbarnoms

Förskolenämnden 4 454 374

Statsbidrag kvalitetssäkr åtg 
försk/skolbarnoms

Grundskolenämnden 889 526

Övriga bidrag, Statens Kulturråd Kulturnämnden 2 489 685

Övriga bidrag, Statens Kulturråd Grundskolenämnden 512 696

Totalt 522 608 207

I tabellen ovan upptas endast de totalsummor som kan härledas till statsbidrag i Borås Stads 
ekonomisystem (Unit4 Agresso).

25 Uttag från ekonomisystemet UNIT4 Agresso, 2022-10-06, konto 3510 till 3518, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, exklusive 

coronabidrag
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Det stora flertalet av Borås Stads nämnder erhåller någon form av riktade statsbidrag. Nedan 
redogörs kortfattat för vilka typer av riktade statsbidrag som respektive nämnd erhåller. Flera av 
dessa statsbidrag gäller för år 2021 eller sträcker sig över flera år. I sammanställningen nedan ges 
en översiktlig sammanställning av större statsbidrag som respektive nämnd eller styrelse erhåller.

Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet hanterar statsbidrag från Tillväxtverket som erhålls gällande projektet 
”Socialt hållbart Borås” och som omfattar flera nämnder i staden. Projektet är Borås Stads lång-
siktiga satsning för att bland annat minska skillnader i livsvillkor och motverka segregation.

Borås Stad deltar också i ”Viable Cities”. Projektet är ett strategiskt innovationsprogram inriktat 
på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med 
verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter 
för att snabba på klimatomställningen.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges interna-
tionella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet 
pågår till och med 2030. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet för programmet. 26

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden erhåller statsbidrag från Trafikverket för bland annat arbete med ombygg-
nadsarbeten i kollektivtrafiken. Dessa är främst etapp två från Tullamotet till Centralbron, 
utbyggnad/utflyttning av busshållplatser till Skaraborgsvägen i Knalleland samt Södra Torgets 
ombyggnation.

Statsbidrag erhålls även för kalkning av sjöar. Borås Stad är huvudman för kalkningen i Borås 
och även i en del vatten i närliggande kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställer 
kalkplaner och beslutar om statsbidrag. Statsbidrag finns i två nivåer där 85 % betalas ut för 
kalkning av ”vanliga” vatten och 100 % till vatten med riksintresse. Mellanskillnaden är den 
kommunala andelen. Borås Stad ansvarar för upphandling av kalkningsentreprenad, kontroll 
och att verksamheten fungerar. Pengarna kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Nämnden har även erhållit LONA bidrag från Naturvårdsverket. Den lokala naturvårdssats-
ningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga 
naturvårdsengagemang/lokala naturvårdsprojekt. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 
procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Några 
exempel på LONA bidrag som varit aktuella under 2021 är bland annat utveckla tillgänglig-
hetsanpassat kanotliv i Bosjön/Västersjöns sjösystem. Projektet Viskans Park har under 2021 
utvecklats och fokus har legat på utredning, planering och projektering. Tekniska nämnden 
erhåller även miljöstöd för betesmarker och slåtterängar. Ansökan görs hos Jordbruksverket och 
utbetalningarna kommer från Länsstyrelsen.

26 Energimyndigheten,  

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
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Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden erhåller LONA bidrag från Naturvårdsverket. Borås Stad har 
köpt gården Gåshult i Bredared med syfte att bilda naturreservat. Inför reservatsbildning har 
miljöförvaltningen sökt och fått så kallat LONA-bidrag som täcker 50 % av kostnaderna för 
iordningställande. Arbetet projektleds av Miljöstrategiska avdelningen, men drivs gemensamt av 
en arbetsgrupp inom stadens naturvårdsgrupp. Projektet har påbörjats våren 2020 och kommer 
att pågå under tre år.27

Nämnden erhåller även bidrag från Energimyndigheten. Bidraget används till att bekosta 
en heltidstjänst och en halvtidstjänst (vilket delas med Härryda kommun) för att arbeta med 
energi- och klimatrådgivning i Borås Stad. Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja 
en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimat-
påverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Rådgivningen ska 
även skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden har erhållit bland annat statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. 
Nämnden har rekvirerat bidraget för hela Borås Stads räkning. Det är Socialstyrelsen som på 
regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 
6-15 år. Fritids- och folkhälsoförvaltningen beviljades även projektmedel från Länsstyrelsen 
2020, för att kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser vid Borås Stads Mötesplatser. Projektet 
innebär att verksamheten i samverkan med studieförbunden ska stärka integrationsinsatser med 
folkbildning som grund. Insatserna har påbörjats under hösten 2021.28

Kulturnämnden
Kulturnämnden söker och erhåller två olika statsbidrag från Statens kulturråd. Båda bidragen är 
tillfälliga och förväntas avslutas efter 2023. Biblioteksbidraget syftar till att stärka biblioteken, att 
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Bidraget till Kulturskolan 
söks för satsningar som ska förnya och utveckla nya och befintliga verksamheter till exempel 
lovverksamhet, musiklabb, öppen ateljé, kulturskola till målgruppen barn och unga med funk-
tionsnedsättning. Nämnden har även erhållit bidrag från Svenska filminstitutet för biografen 
Röda kvarn samt bidrag till Finland 100 år.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket. Kommunerna får statlig ersättning 
för varje flykting med uppehållstillstånd som bosätter sig i kommunen. Den avser kostnader för 
etableringsinsatser såsom exempelvis mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, tolk och 
samhällsorientering. Det kan också vara särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, 
förskola och fritidshem. Ersättning ges för den nyanlände under högst 24 månader. Kommunen 
får också en årlig grundersättning för flyktingmottagning och en årlig grundersättning för 
mottagande av ensamkommande barn. För ensamkommande barn ersätts kostnader för boende 
och omvårdnad med mera.

Nämnden erhåller även ett bidrag för finskt förvaltningsområde. Bidraget administreras av 
Länsstyrelsen i Stockholm. Nämnden får även bidrag för personligt ombud. Även där är det 
Länsstyrelsen som administrerar bidraget. Relationsvåldsenheten har fått ett statsbidrag från 
Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

27 Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2021:2, s.21
28 Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021, s.23
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Nämnden har erhållit medel från Socialstyrelsen för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på 
andra sätt drabbas av kriminalitet. Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer 
i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka 
och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens 
verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare.29

Nämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket för flyktingar. Nämnden erhåller även ett 
mindre statsbidrag från Socialstyrelsen för familjehem. Syftet med bidraget är att säkerställa 
att barn och unga som är i behov av familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov 
tillgodosedda.

Förskolenämnden
Det största statsbidraget nämnden erhållit 2021 var ett riktat statsbidrag med syfte att minska 
barngruppernas storlek. Regeringen har tidigare aviserat att bidraget såsom det var utformat kom-
mer att försvinna inför 2022 och ersättas med ett generellt statsbidrag till kommunerna utifrån 
befolkningssammansättning. Det generella statsbidraget för kvalitetshöjande/ kvalitetssäkrade 
åtgärder har samtidigt ökat. Totalt sett fördelas lika mycket statsbidrag ut till landets kommuner 
men fördelningen påverkas av hur många som ansöker.

Nämnden har också erhållit statsbidrag från Skolverket för bättre språkutveckling i förskolan. 
Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för 
barn som har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska språket i hemmet.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har ett särskilt avsnitt i nämndbudget för år 2021 gällande statsbidrag. 
Riktade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader fram-
håller nämnden i budgeten. De är ett 10-tal bidrag med mycket varierade regler för disposition, 
uppföljningskrav, återredovisning med mera.30 Nämnden har under 2021 bland annat erhållit 
det riktade statsbidraget ”Likvärdig skola” från Skolverket. Statsbidraget ska användas till utö-
kade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan 
och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av 
redan befintliga insatser. Nämnden erhåller även betydande statsbidrag för lärarlönelyftet och 
karriärtjänster.

Under 2021 har även ett nytt statsbidrag tillkommit ”Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare 
i socioekonomiskt utsatta områden”. Statsbidraget från Skolverket ska gå till vissa skolhuvudmän 
för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med 
förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Nämnden erhåller statsbidraget ”Skolmiljarden” från Skolverket. Bidraget syftar till att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. 31 Statsbidrag för lärarassistenter erhåller nämnden också 
från Skolverket. Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare 
ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

29 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
30 Grundskolenämnden, Budget 2021:2, s.16
31 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden
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Det finns även ett statsbidrag ”kvalitetssäkrande åtgärder i fritidshem”. En kommun som har 
rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifter få statsbidrag till kostnader för 
kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Då stats-
bidraget har koppling till fritidshemstaxorna, administreras statsbidraget av Stadsledningskansliet 
sedan flera år tillbaka.

Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade 
statsbidrag.32 Nämnden tar även del av vissa av de medel som Arbetslivsnämnden erhåller från 
Migrationsverket för etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket 
till Arbetslivsförvaltningen, som ger en del av schablonersättningen till utbildning, inom 
Grundskoleförvaltningen fördelas detta ut till Centrum för flerspråkigt lärande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden erhåller följande riktade statsbidrag från Skolverket: lärarlönelyft, karriärtjänster och 
behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, lovskola, ett fjärde tekniskt basår och introduk-
tionsprogrammet.

Nämnden har även fått tilldelning från statsbidraget ”Skolmiljarden”. Dessa tillfälliga intäkter 
har fördelats till alla verksamheter, inklusive de fristående huvudmännen, för att hantera utbild-
ningsskulden som uppstår på grund av pandemin.33

Dåvarande regering har även beslutat om ett extra statsbidrag avseende retroaktiv ersättning för 
Yrkesvux medfinansiering 2020 som utbetalats som en retroaktiv ersättning under 2021. Enligt 
information från Skolverket kan denna retroaktiva ersättning användas för att finansiera Yrkesvux 
även under kommande år.34 Nämnden erhåller tillsammans med övriga Boråsregionen statsbidrag 
för regionalt yrkesvux, för lärcentrum samt kartläggning och validering.

Nämnden tar även del av de medel som Arbetslivsnämnden erhåller från Migrationsverket 
för etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket till Arbets-
livsförvaltningen, som ger en del av schablonersättningen till utbildning (gymnasiets språk- 
introduktion och vuxenutbildningens sfi). Asylersättningen söks av förvaltningen hos 
Migrationsverket.35

Vård- och äldrenämnden
Från och med 2021 tillförs Sveriges kommuner ett tillskott på fyra miljarder för att stärka 
äldreomsorgen. Statsbidraget fördelas med en fördelningsnyckel som för Borås Stad innebär ett 
tillskott både till Vård- och äldrenämnden men även för Sociala omsorgsnämnden.

Under 2021 tillförs ytterligare medel till ”Äldreomsorgslyftet”,36 ett riktat statsbidrag som för 
Borås Stad innebär ytterligare tillskott. Statsbidraget ger möjlighet för anställda att utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Statsbidraget finansierar lönen under studietiden. 
Någon fördelning av det statsbidraget har inte gjorts till Sociala omsorgsnämnden.37

32 Ibid. s.4
33 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2021, s.4
34 Ibid. s.22
35 Ibid. s.19
36 https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg/kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html
37 Sociala omsorgsnämnden, Budget 2021:2, s.7

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg/kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html
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Nämnden har även erhållit riktade statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka ensamhet 
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Syftet 
med statsbidraget är att bidra till att motverka ensamhet bland äldre samt att öka kvaliteten i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en pågående överenskommelse med regeringen för 
perioden 2020-2022 gällande ”Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” som syftar till 
att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom 
äldreomsorgen. Borås Stad är även utsedd som en av tio modellkommuner i överenskommelsen,  
vars syfte är att Staden tillsammans med SKR ska dela med sig av erfarenheter till övriga 
kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge seniorer ett digitalt innanförskap. 
Projektet finansieras av statsbidrag. 38

Sociala omsorgsnämnden
Nämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt 
hälso- och sjukvård för nyanlända. Nämnden tar även del av statsbidraget ”god vård och omsorg 
av äldre personer”. Statsbidraget betalas ut till Vård- och äldrenämnden och en del av det fördelas 
till Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansöker därutöver om habiliteringsersättning varje år.

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKR, och regeringen 
har tecknat en överenskommelse om ”God och nära vård 2020” som en del av omställningen 
av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Boråsregionen Sjuhärads kommunal-
förbund ska stötta kommunerna i delregionen när det gäller omställningen mot en god och nära 
vård. Syftet är att skapa ökad kompetens och samsyn kring vad en förflyttning mot nära vård 
innebär i en kommunal kontext.39 Sociala omsorgsförvaltningen tar del av dessa statsbidrag via 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

3.1.1 Återbetalningar
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad återbetalat drygt 22 miljoner kronor i riktade 
statsbidrag.40 22 miljoner av de totalt erhållna statsbidragen om 522 miljoner kronor motsvarar 
cirka fyra procent. Tabellen nedan visar hur dessa återbetalningar har fördelats mellan nämnderna 
under året.41

TABELL 2. Återbetalningar av riktade statsbidrag 2021 Borås Stad.

Återbetalning statsbidrag 2021 Borås Stad Nämnd Belopp
Återbetalning av statsbidrag Kulturnämnden 800 000

Återbetalning av statsbidrag Förskolenämnden 32 284

Återbetalning av statsbidrag Grundskolenämnden 11 338 957

Återbetalning av statsbidrag Gymnasie- och Vuxen-
utbildnings nämnden 10 000 000

Summa 22 171 241

Återbetalningar har bland annat gjorts till Skolverket (Grundskoleförvaltningen och yrkesvux 
vid Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen), Statens konstråd (Kulturförvaltningen), 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län (Förskoleförvaltningen).

38 Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2021, s.16
39 Boråsregionen, Annons Projektledare Nära vård och FVM 2020-09.pdf (borasregionen.se)
40 Endast faktiska återbetalningar av statsbidrag har tagits med i tabellen
41 Uttag från UNIT 4 Agresso, 2022-10-06, konto 3519, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, exklusive coronabidrag.

https://borasregionen.se
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Efter faktaavstämning med berörda förvaltningar framgår att återbetalningar om 10 mnkr avseende 
Grundskoleförvaltningen samt om 10 mnkr gällande Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen endast är reservationer i bokslutet. Stadsrevisionen noterar att ett par av förvaltningarna 
uppger att ”Normalt sett gör vi återbetalningar direkt från balansen. Det vill säga de är aldrig upp-
tagna som en intäkt. Utan vi intäktsför endast det vi nyttjar på 3510 och kvarstående medel som har 
kommit in från till exempel Skolverket betalas tillbaka utan att passera resultaträkning.”

3.2 EU-bidrag i Borås Stad
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit cirka 4,3 miljoner kronor i olika former av 
EU-bidrag. Tabellen nedan visar hur dessa bidrag har fördelats mellan nämnderna under året.

Fördelning av EU-bidrag per nämnd Borås Stad 2021

Konto Nämnd Belopp
EU-bidrag Arbetslivsnämnden 478 286

EU-bidrag Fritids- o 978 162

EU-bidrag Förskolenämnden 6 364

EU-bidrag Grundskolenämnden 1 473 217

EU-bidrag Gymnasie- och Vux 785 827

EU-bidrag Kommunstyrelsen 913 326

EU-bidrag Miljö- och konsumentnämnden -362

Summa 4 272 313

TABELL 3. EU-bidrag 2021 Borås Stad42

Som tabellen ovan visar förekommer EU-bidrag i ett begränsat antal nämnder. Exempelvis erhåller 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Erasmus bidrag. Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
Eurodesk har under 2021 erhållit en ”Quality Label” från Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällsfrågor som ett bevis på att förvaltningen är kvalificerad, samt har kapacitet att arbeta 
med den Europeiska solidaritetskåren fram till 2027.43

3.3 Intern kontroll
Stadsrevisionen har gått igenom berörda nämndernas riskanalyser och plan för intern kontroll 
för år 2021. Statsbidrag nämns i tre av nämndernas riskanalyser. Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden har tagit med två risker (risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras och risk 
för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet). Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit 
med två risker (risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar söks och risk att inte få in de 
statsbidrag som Borås Stad är berättigade till). Kommunstyrelsen har tagit med en risk (risk att 
missa att söka statsbidrag).

Inför arbetet med riskanalys 2024 föreslår Kommunstyrelsen att i nämndernas riskanalys 2024 
ska bland annat följande risk ingå:

• risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte sker.

42 Uttag från UNIT4 Agresso, 2022-10-06, kontoklass 358, år 2021.
43 Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021 , s.23
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3.4 Redovisning och rutiner gällande statsbidrag
I Ekonomihandboken på Borås Stads Intranätsida under fliken regler och principer för ekono-
mistyrning finns ett styrdokument som heter statsbidrag. Av dokumentet framgår skillnaden 
mellan riktade och generella statsbidrag samt hur nämnderna ska söka och återredovisa statsbidrag. 
Dokumentet reglerar även de fall då ett riktat statsbidrag berör flera nämnder.

I kodplanens intäktskonto redovisas driftbidrag och statsbidrag som kommunen erhåller.  
Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, 
taxor och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer om omfattningen av bidraget. 
Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivaren och kommunen. Bidraget 
ges i understödjande syfte och ej som ersättning för en tjänst.44

3.5 Intervjuer med berörda nämnder
Under september och oktober månad har intervjuer genomförts med 28 tjänstepersoner från 
12 förvaltningar i Borås Stad. Tjänstepersonerna har innefattat tjänstebefattningarna chef för 
ekonomifunktion, ekonomi- och verksamhetscontrollers samt tjänstepersoner som ansvarar för 
ansökningar av statsbidrag i hela eller delar av sin tjänst. Samtliga förvaltningar som erhållit 
riktade statsbidrag under 2021 har varit aktuella för granskning av hantering av statsbidrag.

3.5.1 Information om tillgängliga statsbidrag
Samtliga förvaltningar har rutiner för att säkerställa information om tillgängliga riktade statsbidrag. 
På förvaltningarna har man en eller flera personer som har statsbidrag som bevakningsområde 
i sin tjänstebeskrivning. Ett par av förvaltningarna har anställt koordinator eller verksamhets-
controller som enbart arbetar med riktade statsbidrag och andra bidrag.

På Stadsledningskansliet har en tjänsteperson bevakning av statsbidrag som del av sin tjänst. 
På förekommen anledning, när statsbidrag aviseras eller att det aviseras om borttag av statsbidrag, 
skickas det ut information till förvaltningarna gällande detta. Ett fåtal intervjuade menar att det 
centrala stödet mest är riktat till skol- och omsorgsförvaltningar.

Flera av de intervjuade uppger att ingen i Borås Stad har ett övergripande ansvar på central nivå 
för information och kartläggning av statsbidrag.

Samtliga av de intervjuade uppger att det inte finns större riktade statsbidrag som de borde ansökt 
om. Samtliga uppger vidare att de söker de statsbidrag som man mäktar med att ta emot i ordinarie 
verksamhet. Några intervjuade uppger att det säkert finns ännu mer riktade statsbidrag att söka av 
statliga myndigheter. Vidtalade framhåller samtidigt att förvaltningen måste ha en organisation 
för att kunna ta emot och administrera dessa statsbidrag i den ordinarie verksamheten. Samtliga 
intervjuade uppger att de har väldigt bra kontroll över de riktade statsbidrag som vanligtvis finns 
att söka inom nämndens ansvarsområde. Ett par av de intervjuade efterfrågar ett centralt stöd 
för att kunna uppmärksamma statsbidrag från myndigheter som förvaltningen normalt sett inte 
brukar söka bidrag ifrån, men som ändå skulle passa in i den ordinarie verksamheten.

En problematik som lyfts i flera intervjuer är att statsbidragen ska sökas av en huvudman. 
Borås Stad räknas i det sammanhanget som huvudman. När flera förvaltningar kan söka ett 
statsbidrag uppstår en problematik i och med att bara en förvaltning kan stå som huvudman

44 Borås Stads Intranät, Ekonomihandboken, (2021)  

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
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gentemot den statliga myndigheten. I vissa fall har det lösts genom samarbete mellan förvalt-
ningarna och i vissa fall har bara en sökt och erhållit statsbidraget. Det finns en central rutin i 
styrdokumentet om statsbidrag i ekonomihandboken. Avsnittet innehåller information om hur 
ett statsbidrag som rör flera nämnder ska hanteras. Intervjuade menar att det i praktiken är oklart 
hur detta ska hanteras, då den praktiska tillämpningen, när flera nämnder, är inblandade saknas.

Stadsrevisionen noterar att det saknas en övergripande sammanställning, kartläggning och 
kontinuerlig bevakning på central nivå, över de riktade statsbidrag som är möjliga att söka för 
Staden. Samtidigt påpekar flertalet av de intervjuade att förvaltningarna själva har en tillräcklig 
bevakning av större riktade statsbidrag.

3.5.2 Processen kring ansökningar av riktade statsbidrag

Dokumentation
I styrdokumentet om statsbidrag, som återfinns i Borås Stads ekonomihandbok finns ett beskri-
vande dokument om statsbidrag. Få av de intervjuade på förvaltningarna uppger att de kände till 
detta dokument. Samtliga intervjuade efterfrågar processkartläggning och rutiner för redovisning 
av statsbidrag på Borås Stads nivå. Stadsrevisionen noterar att inga övriga styrdokument med 
skrivningar om statsbidrag finns upprättade.

Budget
Borås Stads budget 2021 innehåller skrivningar om de generella statsbidragen samt statsbidrag 
med anledning av pandemin. Statsrevisionen noterar att skrivningar om de riktade statsbidragen 
saknas på en övergripande nivå i Borås Stads budget. Flertalet av nämnderna har dock med 
någon form av skrivelser om statsbidrag i nämndernas beslutade budget för 2021. En handfull 
förvaltningar har under intervjuer uppgivit att statsbidrag finns med i nämndernas delegations-
ordningar, samt attestförteckningar. Exempelvis skriver Tekniska nämnden i budget för 2021 att 
”inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och 
andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag”.45

Flera nämnder uppger att det är otydligt huruvida statsbidragen ska finnas med i budget eller inte. 
Ett par av nämnderna nämner även att statsbidragen har övergått från att ha varit riktade till 
generella statsbidrag och man upplever att det inte finns en transparens i om dessa statsbidrag 
kommer tillfalla verksamheten eller inte under året.

Gällande riktade statsbidrag så börjar ofta flera förvaltningar med att söka dessa medel. Därefter 
informerar man berörda nämnder om dessa blivit beviljade. Detta då ett projekt ofta kräver att 
Borås Stad gör en motprestation (antingen i fråga om tid eller del av projektkostnad).

Flera av de intervjuade uppger att budgetprocessen inte klargör hur statsbidrag ska tas upp i 
planeringsunderlag och i nämndernas budget. Stadsrevisionen noterar att hanteringen skiljer sig 
åt i nämnderna och förvaltningarna.

Rutiner
Ett par förvaltningar uppger att de har skriftliga rutiner för handläggning av statsbidrag.  
Två förvaltningar har dokumenterade processer gällande statsbidrag i programmet Canea. 
Samtliga förvaltningar har upprättade tillvägagångssätt vid ansökningar av statsbidrag, dock 
har inte alla skriftliga nedtecknade rutiner. Ett par av förvaltningarna har statsbidrag och övriga 
bidrag förtecknade i tabeller med ansvariga kontaktpersoner. Samtliga förvaltningar anser att 
de har god kontroll över statsbidrag och dess omfattning. Förvaltningarna ansöker allt de klarar

45  Tekniska nämnden, budget 2021:2, s.7
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av att söka, vad verksamheten mäktar med. Verksamheten i förvaltningen ska även klara av att 
utföra kriterierna som är ett villkor för statsbidraget, så att man inte blir återbetalningsskyldig 
eller riskerar att inte uppfylla kriterierna i slutändan för statsbidraget. Ett utvecklingsområde som 
lyfts i en intervju gäller bristen på ansökningar som genomförs i samarbete med lokala företag 
och Högskolan i Borås. Intervjuade menar att bevakning av dylika projekt och samarbete med 
andra parter än Borås Stad kunde vara bättre. Ett annat utvecklingsområde, som lyfts fram av 
flera intervjuade, är att vissa statsbidrag enbart kan sökas i samarbete med en eller flera kommuner. 
Denna samarbetsform har sällan Borås Stad enligt vidtalade.

EU-bidrag
De intervjuade uppger alla att EU-bidrag är krångliga, kräver administration och inte ger så 
mycket. Ett par förvaltningar har ändå ett stort fokus på EU-bidrag där man menar att man 
söker stora bidrag och har en färdig organisation för detta. Ett par förvaltningar har pågående 
EU- projekt och en av dessa förvaltningar uppger att projektet drivs av engagerade medarbetare.

Någon av de intervjuade nämner särskilt engagerade projektledare, samtidigt som de betonar att 
om projektledaren lämnar så kan hela projektet omkullkastas. De intervjuade menar att därför 
söks EU-bidrag i mindre utsträckning för nya projekt som inte redan finns i verksamheten.

Samverkan/dialog med motparten
Samtliga intervjuade uppger att dialogen i de fall då de vänder sig till berörda myndigheter, 
överlag uppges vara god.

3.5.3 Återrapportering till staten av statsbidrag
Flertalet av de intervjuade uppger att de har lång erfarenhet av återrapportering/redovisning 
av riktade statsbidrag. Statsbidragen beskrivs av några av de intervjuade som detaljerade och 
som svårtolkade. Det har också framkommit under intervjuerna att kraven och formen på åter- 
rapportering skiljer sig ganska mycket beroende på vilken statlig myndighet som administrerar 
statsbidraget.

Någon av de intervjuade påpekar också att det händer att myndigheterna ändrar förutsättningarna 
för statsbidraget under perioden. Under 2021 kom staten fram till att kommunerna inte behöver 
återbetala ett specifikt bidrag som rör två förvaltningar i Borås Stad. Detta innebar att med 
gällande normering skulle bidraget 2021 klassificeras som ett generellt statsbidrag, menar Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Detta då det inte föreligger några villkor i form av krav på 
prestation från bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra 
sig bidraget.46 Det här är det enda generella statsbidraget som de intervjuade känner till som man 
ska rapportera om och redovisa.

Det finns även riktade statsbidrag där ingen formell återrapportering krävs. Ett par av de intervjuade 
vidhåller att man upprättat skriftliga rutiner även för återrapportering av statsbidrag, (exempelvis 
statsbidraget för Socialt hållbart Borås). Stadsrevisionen noterar dock att centralt framtagna 
rutiner för återrapportering till myndigheter saknas.

46 https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/ statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/
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3.5.4 Rutiner för redovisning av statsbidrag
Samtliga förvaltningar uppger i intervjuer att man på förvaltningsnivå har rutiner för redovisning av 
statsbidrag. Stadsrevisionen noterar att redovisningen av statsbidrag skiljer sig åt mellan förvalt-
ningarna. I vissa förvaltningar redovisar man bidragen direkt på driften, medan andra använder 
balanskonto och ”matchar” årets kostnader mot intäkter från balanskonton.

Vid en genomgång av statsbidrag i ekonomisystemet (Unit4 Agresso) framkommer att förvalt-
ningarna använder olika koddelar i kodplanen för redovisningsmässig uppföljning av statsbidrag. 
Ett par förvaltningar har egna projektnummerserier för de riktade statsbidragen.

Ett par av förvaltningarna framhåller svårigheten med att redovisa rätt om man själv inte är ägare 
till projektet. När flera förvaltningar deltar i ett gemensamt projekt finansierat av statsbidrag 
uppstår ibland olika meningsskiljaktigheter. Exempel på detta kan vara frågor gällande om syftet 
med bidraget har uppnåtts, om målgruppen har nåtts och hur uppföljning ska administreras.

Periodisering
Rutinerna för periodisering av statsbidrag som sträcker sig över mer än ett år ser även dessa olika 
ut mellan förvaltningarna. Stadsrevisionen noterar att ingen central reglering för periodisering 
av riktade statsbidrag har upprättats på en övergripande Borås Stad nivå.

De intervjuade uppger att inga centrala riktlinjer eller stöd finns när det gäller redovisning av stats-
bidrag. Flera förvaltningar uppger att man inte hittat några nedtecknade redovisningsprinciper för 
periodisering. Det finns dock anvisningar till bokslut avseende periodiseringar. Flera förvaltningar 
uppger att man följer ”matchningsprincipen” (matchningsprincipen är en redovisningsprincip som 
innebär att intäkter och kostnader ska matcha varandra under samma räkenskapsår)47 gällande 
statsbidrag. Vid risk för återbetalning av statsbidrag uppger intervjuade att man använder sig av 
försiktighetsprincipen för de statsbidrag där risk för återbetalning föreligger.

Matchningsprincipen
Den vanliga matchningsprincipen, som Skatteverkets hemsida förklarar, bygger på praxis från 
tillämpningar av Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) och slår fast att de kostnader som 
ett företag haft för att erhålla sina intäkter ska redovisas i samma period som dessa intäkter.48  
Med andra ord bestämmer periodens intäkter vilka kostnader man ska redovisa i periodens resultat. 
Utgifter som inte är hänförliga till periodens intäkter ska således läggas på ett balanskonto.

Intervjuad vid Stadsledningskansliet uppger att matchningsprincipen inte är tillämplig på 
kommunal redovisning, då den kommunala särarten sätter intäkter i en annan bild än i ett företag. 
En kommuns syfte är inte att genom verksamhet tillgodogöra sig vinst, utan att genom resurser 
tillhandahålla verksamhet. Att bestämma kostnader utifrån intäkterna blir därför märkligt i en 
kommun menar intervjuad. Intervjuad framhåller också:

”att tidigare benämnde man i kommunal redovisning i stället (något slarvigt) om den omvända match-
ningsprincipen, att kostnaderna bestämmer vilka intäkter man redovisar. Denna princip pratar man 
dock inte om längre, då normeringen för intäktsredovisning inte är förenligt med en sådan princip. 
Med (den omvända) matchningsprincipen ”matcha” intäkterna med prestationer, vilket skulle vara 
mer rätt, men ändå inte en helt träffsäker benämning. Att konsekvent matcha intäkter med prestationer 
blir också fel, eftersom det är bidragets villkor och restriktioner som bestämmer intäktsföringen.” 
Endast i vissa fall är detta synonymt med prestationer enligt intervjuad.

47 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip  

Skatteverkets information utgår från Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och praxis av denna.
48 Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) 2 kap. 4 § Andra grundläggande redovisningsprinciper

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip
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3.5.5 Återbetalningar av statsbidrag
Stadsrevisionen noterar att återbetalning av vissa statsbidrag sker varje år, se tabell 2 ovan. 
Det rör sig om ca 22 mnkr som återbetalats under 2021. Orsaker till att återbetalningar sker 
uppges enligt de intervjuade bland annat vara: att personalen har blivit sjuka, delar av projektet 
har inte genomförts eller man har inte riktigt nått upp till målet med statsbidraget. Det kan också 
handla om utbildningar som planerats men som inte kunnat genomföras.

Stadsrevisionen noterar att det är en förhållandevis liten del som återbetalas jämfört med hela 
den summa Borås Stad erhåller i statsbidrag under 2021.

3.5.6 Övriga synpunkter
Under intervjuerna har flera av förvaltningar framhållit frågeställningar gällande bl.a. generella 
statsbidrag, projektredovisning, långsiktighet och framåtsyftande arbete i Borås Stad.

Några förvaltningar lyfter i intervjuerna att de har bevakning gällande de generella statsbidragen 
som är destinerade till deras verksamhet. En förvaltning menar att ett generellt statsbidrag som 
var riktat till deras verksamhet inte tillföll förvaltningen, inte ens som höjd budgetram.

Ett par av de intervjuade menar att löne- och ekonomisystemen i Borås Stad, inte är anpassade 
för projektverksamhet, exempelvis gällande tidsredovisning i timmar. De intervjuade menar att 
systemen försvårar för projektledare att få en överblick när det gäller att exempelvis mäta vid 
vilket projekt medarbetarna arbetar och hur man ligger till med projektbudgeten. Stadsrevisionen 
noterar att möjligheten till timredovisning i projekt behöver utvecklas i Borås Stads verksam-
hetssystem.

Borås Stads säkerställande av långsiktig verksamhet
Intervjuade tjänstepersoner beskriver att säkerställandet av långsiktig verksamhet fortgår konti-
nuerligt inom ramen för budgetprocessen. Flera av de intervjuade nämner att det söks statsbidrag 
enbart när det finns en befintlig verksamhet som kan ta hand om den. De intervjuade poängterar 
att inga nya statsbidrag söks för att dra igång nya projekt som ligger helt utanför nämndens verk-
samhetsområde och nämndens uppgift. Såväl under uppdragsdialoger som under uppföljning av 
budget uppges statsbidragen diskuteras och politiken uppges vara involverad i detta arbete. Vidare 
uppges att ett långsiktigt perspektiv alltid tas i beaktande i de sammanhangen. Samtidigt uppger 
en av de intervjuade att riktade statsbidrag utgör en större del av finansieringen för nämnden men 
utgör samtidigt en osäkerhet gällande långsiktig finansiering. Riktade statsbidrag har blivit en 
avgörande resurs för nämndens verksamheter.

Om ett statsbidrag som en verksamhet räknat med att erhålla, skulle utebli, är detta också något 
som hanteras inom ramen för uppdragsdialog med ansvariga kommunalråd. Tjänstepersoner 
uppger att förändringar i statsbidrag tas hänsyn till i budgetramen för nämnden.

Stadsrevisionen noterar att ingen sammanhållen översikt för Borås Stads statsbidrag upprättas. 
I intervjuer med företrädare från förvaltningarna skildras en bild av att det finns potential att 
arbeta än mer långsiktigt i kommunen för att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten. 
Flera uppger att svårigheten att planera beror på att statsbidragen i sig är kortsiktiga. En intervjuad 
förvaltning framhåller att det är viktigt att kommunen samverkar med civilsamhällets organisationer 
(exempelvis studieförbund, kulturföreningar, stiftelser) som även de kan erhålla riktade bidrag 
från staten. På så sätt finns en möjlighet att samhället som helhet får del av de medel som finns 
tillgängliga, även om bidrag till kommunen upphör. Mer engagemang från politiken lyfts också 
som viktigt område för att säkerställa långsiktigheten i de verksamheter som initieras.
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Ett av de långsiktiga projekt som Borås Stad initierat och implementerat är Socialt hållbart Borås. 
Projektet, som erhöll statsbidrag gällande flera nämnder, lyfts av flera intervjuade fram som ett 
exempel på hur man kan långsiktigt arbeta med kärnverksamhet i Staden efter ett statsbidrag 
upphört.

Skrivarverkstad
Stadsrevisionen har noterat att Borås Stad i november 2022 har startat ett arbete med att utveckla 
en ”skrivarverkstad/skrivarstudio”. Syftet med arbetet är bland annat att upprätta en projektkatalog 
för externfinansierade projekt samt att samverka och hitta synergier vid ansökningar.
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4 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska 
om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller 
är ändamålsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll.

Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 
Statsbidragen utgör en betydande del i kommunens intäktsbudget men är samtidigt enligt 
omvärldsanalysen i granskningen både betydande till antalet och föränderliga.

Granskningen visar att Borås Stad inte har specifika styrdokument eller gemensamma upp-
rättade rutiner som avser hantering eller redovisning av riktade statsbidrag. Det upprättas inte 
heller någon särskilt sammanställning eller uppföljning systematiskt angående vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stads nämnder erhåller, eller vilka belopp som det rör sig om. Det finns 
däremot ett avsnitt i kommunens ekonomihandbok som berör vissa delar av hur hanteringen ska 
gå till. Det finns i flera fall även nämnds- och förvaltningsegna processer, rutiner eller inarbetade 
arbetssätt när det gäller bevakning, ansökan, hantering och redovisning av riktade statsbidrag. 
Stadsrevisionen noterar avseende delegationsordningar att endast två av 13 granskade nämnder 
har med en skrivelse om statsbidrag. Nämnderna behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
klargöra i delegationsordningen vem som beslutar om att ansöka om riktade statsbidrag.

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och 
olika i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, vem 
som fattar beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering och 
uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. I ekonomihand-
bokens regelverk saknas enligt Stadsrevisionens bedömning nödvändiga kommungemensamma 
rutiner och regelverk för att säkerställa en enhetlig hantering och en rättvisande redovisning när 
det gäller riktade statsbidrag.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram 
kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag 
för att säkerställa en enhetlig och ändamålsenlig hantering. Att nämnderna hanterar statsbidrag 
redovisningsmässigt på helt olika sätt medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovis-
ningen i dessa delar inte blir rättvisande. Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i 
granskningen inte tagit en samordnande roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade 
statsbidrag. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade statsbidrag.

Det finns i granskade nämnder och i Kommunstyrelsen en medvetenhet kring kommande för-
ändringar av riktade statsbidrag och dessa förändringar tas hänsyn till i budgetramen för respektive 
nämnd. Det upprättas dock ingen central sammanställning eller uppföljning över vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stad erhåller. Avsaknaden av sammanställning och uppföljning i dessa 
avseende medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt när det 
gäller nämndernas förutsättningar att genomföra kärnverksamhet som finansieras via riktade 
statsbidrag, inte är helt tillräcklig.

Arbetet med Socialt hållbart Borås lyfts av flera intervjuade i granskningen fram som ett positivt 
exempel på hur man långsiktigt kan arbeta med kärnverksamhet i Borås Stad efter att ett stats- 
bidrag upphört. Kommunstyrelsen har dock inte någon dokumenterad strategi för att säkerställa 
långsiktighet i nämndernas verksamheter som finansieras med riktade statsbidrag.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och 
olika i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, 
vem som fattar beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering 
och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. Det saknas 
kommungemensamma rutiner och regelverk för att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig 
hantering. Detta ligger även till grund för en rättvisande redovisning när det gäller de riktade 
statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra delegationsordningen när det 
gäller riktade statsbidrag. Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. 
Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler 
och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen inte tagit en samordnande 
roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll när det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning 
och uppföljning medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området inte är helt tillräcklig.

Borås den 30 januari 2023

Andreas Ekelund

Revisionschef

Anna Sandström

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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5 KÄLLFÖRTECKNING

Lagar, förordningar, rekommendationer
Årsredovisningslag (1995:1554), (ÅRL)

Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation, RKR R2 Intäkter

Kommunala styrdokument och Promemoria (PM)
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av 
Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommunfullmäktige: 22 juni 2022

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 24 mars 2022

Internt PM - Statsbidrag, Borås Stads intranät, Ekonomihandbok, 2022-03-02

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021

Grundskolenämnden, Budget 2021:2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2021

Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2021:2

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2021:2

Tekniska nämnden, budget 2021:2

Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2021

Intervjuer
Intervju 1 med representanter för Kulturförvaltningen. 2022-09-13

Intervju 2 med representanter för Fritids- och folkhälsonämnden. 2022-09-19

Intervju 3 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2022-09-22

Intervju 4 med representanter för Grundskoleförvaltningen. 2022-09-23

Intervju 5 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-09-23

Intervju 6 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-09-27

Intervju 7 med representanter för Tekniska förvaltningen. 2022-09-29

Intervju 8 med representant för Servicekontoret. 2022-10-05

Intervju 9 med representanter för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt 
Arbetslivsförvaltningen. 2022-10-06
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Intervju 10 med representant för Förskoleförvaltningen. 2022-10-12

Intervju 11 med representanter för Miljöförvaltningen. 2022-10-12

Intervju 12 med representanter för Sociala omsorgsförvaltningen. 2022-10-14

Intervju 13 med representant för Vård- och äldreförvaltningen. 2022-10-17

Intervju 14 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-10-26

Övrigt
Uttag från ekonomisystemet UNIT4 Agresso, 2022-10-06, konto 3510 till 3518, år 2021. 
Period 2021-00 till 2021-13, exklusive coronabidrag

Uttag från UNIT 4 Agresso, 2022-10-06, konto 3519, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, 
exklusive coronabidrag.

Uttag från UNIT4 Agresso, 2022-10-06, kontoklass 358, år 2021.

Internetkällor

Rådet för kommunal redovisning, RKR
RKR.se/Rekommendationer
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf

RKR, KOMMEK, seminarium 54, 2022-08-18, aktuella redovisningsfrågor, Tagesson, Aldén 
och Andersson
https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/

Statskontoret
Statskontoret (2022), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner,  
Dnr 2021/169-5

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveck-
ling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/

Intranät Borås Stad 
https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/
Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf

Hemsidan Borås Stad
Budget Borås Stad 2021 (boras.se)
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/bud-
get.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/ 
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html
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Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
SKR, Specificering av vissa statsbidrag
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvis-
sastatsbidrag.31839.html

SKR, EU:s fonder och program
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfon-
derochprogram.1640.html

SKR, kompetenslyft äldreomsorgen
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning /aldreomsorg/
kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html

Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innova-
tionsomraden/viable-cities/

Socialstyrelsen
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/

Skatteverket
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip

Skolverket
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden

Boråsregionen
Boråsregionen, Annons Projektledare Nära vård och FVM 2020-09.pdf (borasregionen.se)

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden
https://borasregionen.se
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Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av 
riktade statsbidrag. Syftet är att granska om Borås Stads 
hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som 
kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen 
inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll.

Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 
520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Statsbidragen 
utgör en betydande del i kommunens intäktsbudget men 
är samtidigt enligt omvärldsanalysen i granskningen både 
betydande till antalet och föränderliga.

Granskningen visar att Borås Stad inte har specifika 
styrdokument eller gemensamma upprättade rutiner som 
avser hantering eller redovisning av riktade statsbidrag. 
Det upprättas inte heller någon särskilt sammanställning 
eller uppföljning systematiskt angående vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stads nämnder erhåller, eller vilka 
belopp som det rör sig om. Det finns däremot ett avsnitt i  
kommunens ekonomihandbok som berör vissa delar av hur 
hanteringen ska gå till. Det finns i flera fall även nämnds- 
och förvaltningsegna processer, rutiner eller inarbetade 
arbetssätt när det gäller bevakning, ansökan, hantering 
och redovisning av riktade statsbidrag. Stadsrevisionen 
noterar avseende delegationsordningar att endast två av 13 
granskade nämnder har med en skrivelse om statsbidrag. 
Nämnderna behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
klargöra i delegationsordningen vem som beslutar om att 
ansöka om riktade statsbidrag.

Granskningen visar att hantering och redovisning av 
riktade statsbidrag är fragmentiserad och olika i Borås 
Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker 
av möjliga statsbidrag, vem som fattar beslut om att ansöka 
eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapporte-
ring och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag 
ska hanteras redovisningsmässigt. I ekonomihandbokens 
regelverk saknas enligt Stadsrevisionens bedömning 
nödvändiga kommungemensamma rutiner och regelverk 
för att säkerställa en enhetlig hantering och en rättvisande 
redovisning när det gäller riktade statsbidrag.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas besluts-
processer för ansökan av riktade statsbidrag behöver ses 
över och klargöras. Kommunstyrelsen behöver i samråd 
med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler 
och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade 
statsbidrag för att säkerställa en enhetlig och ända- 
målsenlig hantering. Att nämnderna hanterar statsbi-
drag redovisningsmässigt på helt olika sätt medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar 
inte blir rättvisande. Kommunstyrelsen har enligt vad som 
framkommer i granskningen inte tagit en samordnande 
roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade 
statsbidrag. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens 
bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en till-

räcklig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade 
statsbidrag.

Det finns i granskade nämnder och i Kommunstyrelsen 
en medvetenhet kring kommande förändringar av rik-
tade statsbidrag och dessa förändringar tas hänsyn till i 
budgetramen för respektive nämnd. Det upprättas dock 
ingen central sammanställning eller uppföljning över vilka 
riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller. Avsaknaden av 
sammanställning och uppföljning i dessa avseende medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens 
uppsikt när det gäller nämndernas förutsättningar att 
genomföra kärnverksamhet som finansieras via riktade 
statsbidrag, inte är helt tillräcklig.

Arbetet med Socialt hållbart Borås lyfts av flera intervjuade 
i granskningen fram som ett positivt exempel på hur man 
långsiktigt kan arbeta med kärnverksamhet i Borås Stad 
efter att ett statsbidrag upphört. Kommunstyrelsen har 
dock inte någon dokumenterad strategi för att säkerställa 
långsiktighet i nämndernas verksamheter som finansieras 
med riktade statsbidrag.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hantering och redovisning av rik-
tade statsbidrag är fragmentiserad och olika i Borås Stads 
nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av 
möjliga statsbidrag, vem som fattar beslut om att ansöka 
eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering 
och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska 
hanteras redovisningsmässigt. Det saknas kommun-
gemensamma rutiner och regelverk för att säkerställa en 
ändamålsenlig och enhetlig hantering. Detta ligger även 
till grund för en rättvisande redovisning när det gäller de 
riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas besluts-
processer för ansökan av riktade statsbidrag behöver ses 
över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra 
delegationsordningen när det gäller riktade statsbidrag. 
Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på 
helt olika sätt. Detta medför enligt Stadsrevisionens be-
dömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna 
arbeta fram kommunövergripande regler och riktlinjer för 
hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i 
granskningen inte tagit en samordnande roll när det 
gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. 
Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedöm-
ning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräck-
lig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade 
statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning och 
uppföljning medför enligt Stadsrevisionens bedömning 
att Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är helt 
tillräcklig.
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Ekonomiuppföljning februari 2023 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnde beslutar att godkänna rapporten och översända densamma till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomirapport Månadsrapport 

Februari 2023” daterad den 2023-03-08 redogjort för det ekonomiska resultatet 

till och med februari månad och prognostiserat resultat för helåret 2023. 

Rapporten avser uppföljning av både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomirapport Månadsrapport Februari 2023 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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1 Driftredovisning 

Sammanfattning 

Tekniska nämndens resultat är anslagsmässigt indelat i två ramar. 

 Väghållning, skog, parker mm 

 Persontransporter 

Nämndens driftbudget uppgår totalt till ca 259,4 mnkr varav 179 mnkr avser väghållning, skog, parker 
mm och 80,4 mnkr avser persontransporter. 

Utfallet totalt per februari månad uppgår till 51,4 mnkr eller 20 % av nämndens totala budget när drygt 
16 % av året har passerat. 

Totalt redovisar nämnden en helårsprognos om 272,5 mnkr vilket innebär en avvikelse om -13,1 mnkr 
från beslutad ram varav -3,1 inom ramen för Väghållning, skog, parker mm och -10 mnkr inom ramen 
för Persontransporter. Underskotten beror på höjda elpriser samt indexuppräkningar avseende 
entreprenader. 
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1.1 Väghållning, skog, park, adm, Lantmäteriet mm 

1.1.1 Driftutfall och prognos 

(Tusentals kronor) 
Ack 

utfall 
2022 

Ack 
budget 

2023 

Ack 
utfall 
2023 

Avvi-
kelse 

Årsbud-
get 2023 

Helårs-
prognos 

2023 

Avvi-
kelse 
helår 

Intäkter 15 217 12 741 9 723 -3 017 102 624 106 024 3 400 

Personalkostnader -7 207 -10 011 -9 572 439 -61 305 -61 305 0 

Materialkostnader -400 -1 231 -615 616 -8 172 -8 172 0 

Tjänster -12 942 -21 591 -20 262 1 329 -155 617 -162 117 -6 500 

Bidrag/Kapitalkostnader -9 265 -9 202 -10 440 -1 238 -54 880 -54 880 0 

Bruttokostnad -29 814 -42 035 -40 889 1 146 -279 974 -286 474 -6 500 

Buffert 0 -267 0 267 -1 600 -1 600 0 

Nettokostnad -14 597 -29 562 -31 166 -1 604 -178 950 -182 050 -3 100 

Nettokostnad per verksamhet 

Parkering 1 057 832 897 64 12 124 12 124 0 

Beläggningsunderhåll -51 0 -108 -108 -1 800 -1 800 0 

Trafikbelysning -1 785 -3 051 -4 436 -1 385 -18 303 -20 903 -2 600 

Vinterväghållning -5 815 -4 520 -7 277 -2 757 -28 100 -29 100 -1 000 

Övrig väghållning 2 876 -8 368 -5 864 2 504 -43 576 -43 076 500 

Arbetsmarknadsinsatser -2 876 -2 696 -3 303 -607 -16 450 -16 450 0 

Skogsdrift 1 241 991 463 -528 5 869 5 869 0 

Mark- och 
fastighetsreserv 

82 -351 -31 320 -2 113 -2 113 0 

Naturvård 96 -1 004 -409 595 -5 920 -5 920 0 

Parker -1 394 -2 071 -1 633 438 -23 016 -23 016 0 

Nämnd, adm mm 1 -475 -201 274 -3 000 -3 000 0 

Kapitalkostnader -8 029 -8 405 -9 342 -937 -52 000 -52 000 0 

Lantmäteriverksamhet 0 -177 78 255 -1 065 -1 065 0 

Buffert 0 -267 0 267 -1 600 -1 600 0 

Totalt -14 597 -29 562 -31 166 -1 604 -178 950 -182 050 -3 100 

1.1.2 Kommentar 

Utfallet inom ramen Väghållning, skog, parker mm per februari uppgår till en nettokostnad om 31,2 
mnkr vilket avviker med -1,6 mnkr från månadens periodiserade budget om 29,6 mnkr. Knappt 1 mnkr 
av underskottet avser utfall för kapitalkostnader och  som är högre än budgeterat. Nämndens budget 
kommer att justeras med anledning av denna kostnadsökning som totalt på året är 4,1 mnkr högre än 
budgeterat. Årsprognosen för ramen uppgår totalt till -3,1 mnkr och prognosjusteringen avser 
gatuavdelningens budget. 
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Gatuavdelningen 

Gatuavdelningens utfall avviker med -2,5 mnkr från budget per februari månad. Underskott i 
förhållande till budget avser främst vinterväghållning och trafikbelysning. Det är också inom dessa 
verksamheter som lagd prognos överstiger årets budget. Kostnaden för el har ökat kraftigt i år och 
prognosen för trafikbelysning är därför justerad med totalt -2,6 mnkr varav ökad elkostnad -6 mnkr och 
statligt elstöd (bidrag) + 3,4 mnkr. Prognosen för vinterväghållning är efter februari månads utgång - 1 
mnkr med anledning av indexuppräkning både på rörliga och fasta kostnader. Prognosen är osäker då 
det är svårt att förutspå både väderlek och kommande indexuppräkning. Prognosen för 
barmarksväghållning är satt till +0,5 mnkr jämfört med budget då verksamheten planerar för något 
färre insatser avseende renhållning för att minska underskottet inom verksamheten. 

Park- och skogsavdelningen 

Park- och skogsavdelningens utfall totalt avviker med + 0,1 mnkr från budget per februari månad och 
verksamheten ser ännu inte något behov av prognosjustering. 

Stödfunktioner och nämnd 

Utfallet för stödfunktioner och nämnd avviker med knappt +0,3 mnkr varav administrationen står för 
största delen och avvikelsen avser främst lönekostnader och interna tjänster inom Borås stad som ännu 
inte debiterats ut på förvaltningen. Ingen prognosjustering gjord per februari månad. 

Lantmäteriverksamhet 

Utfallet inom Lantmäteriet avviker med knappt 0,3 mnkr från budget efter februari månads utgång. 
Intäkterna är något högre än budgeterat samtidigt som både personalkostnader och inköp av tjänster är 
lägre än budget. Verksamheten gör dock inte någon prognosjustering i detta tidiga läge. 
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1.2 Persontransporter 

1.2.1 Driftutfall och prognos 

 (Tusentals kronor) 
Ack 

utfall 
2022 

Ack 
budget 

2023 

Ack 
utfall 
2023 

Avvi-
kelse 

Års-
budget 

2023 

Helårspr
ognos 

2023 

Avvi-
kelse 
helår 

Intäkter 1 949 2 385 1 642 -743 14 306 14 306 0 

Personalkostnader -3 488 -3 776 -3 591 185 -23 025 -23 025 0 

Materialkostnader -32 -36 -20 16 -213 -213 0 

Tjänster -11 726 -11 777 -12 657 -880 -70 664 -80 664 -10 000 

Bidrag/Kapitalkostnader 0 0 -1 -1 0 0 0 

Bruttokostnad -15 246 -15 589 -16 269 -680 -93 902 -103 902 -10 000 

Buffert 0 -134 0 134 -804 -804 0 

Nettokostnad -13 297 -13 338 -14 627 -1 289 -80 400 -90 400 -10 000 

Nettokostnad per verksamhet 

Bilpool -243 0 0 0 0 0 0 

Skolskjuts -467 7 -469 -477 0 0 0 

Särskoleskjuts -2 146 -2 470 -2 183 287 -14 975 -14 975 0 

Färdtjänst -10 132 -10 311 -11 668 -1 356 -62 021 -72 021 -10 000 

Riksfärdtjänst -309 -430 -307 123 -2 600 -2 600 0 

Buffert 0 -134 0 134 -804 -804 0 

Totalt -13 297 -13 338 -14 627 -1 289 -80 400 -90 400 -10 000 

1.2.2 Kommentar 

Utfallet inom ramen Persontransporter per februari uppgår till 14,6 mnkr vilket avviker med - 1,3 mnkr 
från månadens periodiserade budget om 13,3 mnkr. Enskilt störst avvikelse återfinns inom 
färdtjänstverksamheten där prognosen nu visar på ett underskott om 10 mnkr vilket är något högre än 
de 9 mnkr som aviserades i nämndens budget. Från och med 2023 har bilpoolen övergått till 
Servicekontorets ansvar. 

Skolskjuts 

Nämndens kostnad avseende skolskjuts avser handläggning samt planering av skolskjuts. Denna 
kostnad debiteras vidare till Grundskolenämnden tertialvis och Tekniska nämndens budget för 
verksamheten är därmed ett nollsummespel. Resultatet per februari om -0,5 mnkr beror enbart på att 
kostnaden inte fördelas vidare månadsvis. För övrigt följer verksamhetens kostnader budget väl och 
någon prognosjustering är inte gjord per februari månad. 

Särskoleskjuts 

Särskoleskjutsenheten ansvarar för särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan. Utfallet i februari 
innebär ett överskott om knappt +0,3 mnkr vilket avser kostnad för ett nytt fordon samt tillhörande 
chaufför. Leveransen är beräknad till våren 2023. 
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Färdtjänst och riksfärdtjänst 

I enlighet med vad som aviserades i budgeten är nettokostnaden för färdtjänst överskriden med knappt 
1,4 mnkr totalt efter februari månad. Intäkterna följer budget relativt väl men kostnaden för köp av 
färdtjänstresor överskrider budget och prognosen är nu uppräknad med 10 mnkr jämfört med årets 
budget med anledning av den höga indexuppräkningen föregående år i kombination med ett ökat 
resande. Nettokostnaden för riksfärdtjänst ligger något under lagd periodiserad budget men följer 
utfallet föregående år väl. 
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2 Investeringsredovisning 

2.1 Investeringsredovisning och prognos 

Investeringsutfall och prognos 

Investeringsprojekt, tkr 
Omdispo
neringar 

fr 2022 

Beslutad 
Årsbudg

et 2023 

Total 
budget 

2023 

Ack 
utfall 
2023 

Prognos 
2023 

Avvi-
kelse 
2023 

Beläggningsunderhåll 0 14 500 14 500 0 14 500 0 

Attraktiv stad 2 306 3 000 5 306 0 5 306 0 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 7 397 5 500 12 897 819 12 897 0 

Program för tillgänglighet 0 1 000 1 000 0 1 000 0 

Gång- och cykelvägar 19 875 20 000 39 875 440 39 875 0 

Reinvestering gatubelysning 0 5 000 5 000 112 5 000 0 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 

0 12 000 12 000 154 12 000 0 

Ny kollektivtrafik 6 548 5 000 11 548 362 11 548 0 

Upprustning centrummiljöer 5 904 0 5 904 0 5 904 0 

Borås flygplats 0 500 500 0 500 0 

Ny Nybro och gångstråk till 
Kongresshus/Högskola 

26 873 12 000 38 873 565 38 873 0 

Utbyggnad kabelskåp (gatubelysning) 0 2 000 2 000 215 2 000 0 

Parkeringsledningssystem 2 500 0 2 500 0 2 500 0 

Summa Väghållning 71 403 80 500 151 903 2 667 151 903 0 

Grönområdesplanen 0 1 000 1 000 0 1 000 0 

Lekplatser/mötesplatser 0 10 000 10 000 0 10 000 0 

Diverse mindre parkinvesteringar 0 5 000 5 000 360 5 000 0 

Fristads nya stationspark 4 335 1 500 5 835 0 4 500 1 335 

Kronängsparken 12 487 10 376 22 863 90 10 000 12 863 

Gåshult, byggnader 0 500 500 0 500 0 

Viskans Park 3 635 8 000 11 635 95 11 635 0 

Handlingsplan för trygga fysiska 
miljöer 

0 3 000 3 000 0 3 000 0 

Klimatanpassningsåtgärder 0 5 000 5 000 1 5 000 0 

Summa park 20 457 44 376 64 833 546 50 635 14 198 

Summa investeringar totalt 91 860 124 876 216 736 3 213 202 538 14 198 
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2.2 Kommentar  

Tekniska nämndens totala investeringsbudget före omdisponering av anslag från 2022 uppgår till 124,9 
mnkr. Enligt nämndens årsrapport begärs också 91,8 mnkr omdisponerade vilket ger en total möjlig 
investeringsvolym om 216,7 mnkr under 2023 varav 151,9 mnkr inom väghållning och 64,8 mnkr inom 
park. 

Investeringsutfallet per februari uppgår till 3,2 mnkr varav 2,7 mnkr väghållning och knappt 0,5 
mnkr park. Utfallet avser främst trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafikinvesteringar. 

Helårsprognosen uppgår till 202,5 mnkr vilket avviker från budget med 14,2 mnkr. Avvikelserna 
avser projekten Kronängsparken och Fristad nya stationspark vilka är senarelagda. För övriga projekt är 
ännu för tidigt att se några eventuella justeringar. 

Delar av den första etappen av Kronängsparken måste saneras från förorenade massor innan projektet 
kan återupptas. Saneringsarbetet är planerat att påbörjas under våren och arbetet med etapp ett och två 
kommer därefter igång i september. Resterande medel begärs omdisponerade till år 2024.  

Fristads nya stationspark projekteras under våren och byggstart är planerad till hösten. Konsulter 
som ska ge kommunen stöd i de delar som innehåller skate är upphandlade och ska kopplas på 
projektet under våren. Parken kommer att färdigställas och invigas i sin helhet under nästa år och årets 
kvarstående medel begärs därmed omdisponerade till 2024. 
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Tekniska nämndens budget 2024 – Information 

budgetprocessen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet i sin helhet 

Som underlag till Borås stads sammanställda budget ska Tekniska nämnden i ett 

första skede fatta beslut om Planeringsunderlag 2024. Planeringsunderlaget ska 

vara inlämnat till Kommunstyrelsen den 28 augusti vilket innebär att nämndens 

beslut sker i samband med nämndsammanträdet den 23 augusti. På nämndens 

sammanträde den 28 juni kommer planeringsunderlaget presenteras. 

Enligt Sveriges kommuner och landstings ekonomiska prognos är det 

ekonomiska läget inför 2024 ansträngt för Sveriges kommuner. Detta beror på 

ökade pensionskostnader (som en följd av ökad inflation/KPI), demografiska 

förutsättningar samt skatteunderlag. Borås stad avviker i detta sammanhang inte 

från Sverige i övrigt. Med anledning av detta har kommunledningen förvarnat 

om att besparingar behöver göras i budget 2024. Nämnden står därför inför en 

situation där prioriteringar av olika besparingsåtgärder behöver göras, snarare 

än att arbeta med äskande av medel utöver tilldelad ram. 

Nämnden har beslutat att arbeta med budgeten under strategidagarna i maj. För 

att detta ska bli meningsfullt behöver förvaltningen ta fram faktaunderlag som 

redogör för vad som är lagstyrt eller bundet till avtal och därmed är svårt att 

begränsa. Förvaltningen behöver också ta fram alternativa besparingsåtgärder 

med tillhörande konsekvenser. Förvaltningen avser att presentera detta material 

vid nämndens ordinarie sammanträde den 26 april. Nämndens partier och 

partigrupperingar bearbetar därefter materialet och på strategidagarna sker en 

workshop där förslag och prioriteringar diskuteras. Utgående från diskussionen 

tar förvaltningen fram ett förslag till Planeringsunderlag 2024.   

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00141 1.2.4.1 
 

  

 

Information om uppdragsdialog 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen om uppdragsdialog till 

handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm och ekonomichef Katarina Lindgren redogör 

för uppdragsdialogen med statsledningen som ägde rum 2023-03-22. 

 

 

 

Håkan Torstensson     

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden mars 2023 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna.  

Anmälningsärenden 

1. Tekniska nämndens presidiemöte 2023-02-14 protokoll 

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillkännagivande av beslut om 

ändring av väghållningsområde i Borås kommun 

3. Fiskeavtal med BSFK om Lillån-Kransån 

4. Remiss- Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad. 

5. Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06  § 51 Initiativärende - Generellt 

anstånd med vissa betalningar 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-23  § 33 Försäljning av delar av 

fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-23  § 19 Regler för riksfärdtjänst 

8. Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Tekniska nämndens presidiemöte 

Datum 2023-02-14 

Tid Kl. 10:00-12:12 

Plats 3116 

Omfattning §§ 6-8 

Deltagare Håkan Torstensson (C), Ordförande  
Therese Björklund (S), 1:e vice ordförande  
Björn Qvarnström  (SD) 2:e vice ordförande  
Magnus Palm, förvaltningschef  
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Alf Iwarsson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Jessika Olausson, HR-chef 
Micael Johansson, trafikingenjör  
Michael Barsk, entreprenadingenjör  
Nathalie Johansson, nämndsekreterare 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare  
 

 

 

§ 6 Särskilda händelser  

Mikael Barsk informerar om två händelser avseende vinterväghållning. 3 

februari gick det ut en varning om snö och halka. Västtrafik har uttryck sig i 

media om att Tekniska förvaltningen inte skött vinterväghållningen bra. Enligt 

kontroller har Tekniska förvaltningen gjort allt enligt rutin och i rätt tid.   

8 februari har SMHI varnat för halka. Det har kommit in klagomål på att 

Tekniska förvaltningen inte har förebyggt halkan. Tekniska förvaltningen går 

inte ut och förebygger halkan innan det blir halt. På grund av att det inte alltid 

blir halt trotts varningar och då görs det ett arbete i onödan och det blir inte bra 

ur varken ett ekonomiskt- eller miljöperspektiv. 

 

§ 7 Elsparkcyklar  

Micael Johansson informerar om elsparkcyklar och avsiktsförklaring för 

elsparkcyklar. Presidiet har som önskemål att få löpande information vad som 

händer i Borås och övriga Sverige gällande elsparkcyklar. Beslut om att 

avsiktsförklaringen för elssparkcyklar ska läggas till som ett ärende på 

nämndens sammanträde i februari.  
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§ 8 Tekniska nämndens sammanträde 22 februari 2023 

Tekniska nämnden sammanträder den 22 februari 2023. Presidiet och 

ledningsgruppen går igenom ärendena till sammanträdet. Beslut om att lägga till 

avsiktsförklaringen för elsparkscyklar som ärende.    

 

Vid protokollet 

Nathalie Johansson 

Justeras: 

Håkan Torstensson (C)       Therese Björklund (S) 
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Dagordning för Tekniska nämndens presidiemöte 2023-02-14 

 

1. Särskilda händelser 

2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 29484  

3. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 29485  

4. Förvaltningen informerar 

Dnr 2023-00001 1.1.3.1 

5. Nämndens arbetsmiljöansvar 

Dnr 2023-00068 1.1.3.1 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022 

Dnr 2023-00062 1.4.2.1 

7. Uppföljning av intern kontroll 2022 

Dnr 2023-00061 1.2.4.1 

8. Årsredovisning 2022 

Dnr 2023-00033 1.2.4.1 

9. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 

Dnr 2023-00067 1.3.1.4 

10. Nämndrapport personuppgiftsbehandling 2022 

Dnr 2023-00063 1.2.4.1 

11. Motion: Håll koll och boka/avboka persontransporter 

Dnr 2022-00847 1.1.1.1 

12. Anmälningsärenden februari 2023 

Dnr 2023-00060 1.3.1.1 

13. Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2023-00002 1.1.3.1 
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Västra Götalands läns författningssamling 

 

 14FS 2023:23 
Utkom från trycket 
den 23 februari 2023 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande 
av beslut om ändring av väghållningsområde i Borås 
kommun; 
 
beslutat den 24 februari 2023. 
(TRV 2022/15981) 
 
Länsstyrelsen tillkännager att Trafikverket med stöd av 2 kap. 2 § vägförordningen 
(2012:707) har beslutat om ändring av Borås kommuns väghållningsområde och 
att Borås kommun övertar väghållningen för bron med beteckningen 15-1196-1 
inklusive dess brokonstruktion vid Nappamotet över väg 40 och de vägdelar som 
ansluter mellan bron och de kommunala vägarna söder och norr om bron, totalt 
cirka 140 meter. Trafikverkets väganordningar inom det aktuella vägområdet till-
faller Borås kommun. På- och avfartsramperna till väg 40 ligger inom det nya 
väghållningsområdet men de kvarstår med statlig väghållning. 

 
LÄNSSTYRELSEN 
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Remiss: Reglemente för Tekniska nämnden 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2023-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2023-00145 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

 

Ärendet ”Revidering av Borås Stads reglementen” ska under våren 2023 

behandlas av KS/KF. Vi sänder därför ut upprättade förslag till revidering av 

reglementen till nämnderna för synpunkter. 

Inför nämndremissen i ärendet har ärendena skickats ut på en s k kontorsremiss 

för eventuella synpunkter på de ändringar som föreslås. Förvaltningarna har då 

haft möjlighet att lämna eventuella övriga synpunkter. I flera fall har de 

eventuella synpunkter som framställts lett till ändringsförslag i ärendet. 

I bifogad fil så finns ett förslag till reviderat reglemente och en fil med spårbara 

ändringar och kommentarer kring ändringarna.  

Ändringar i sak 

Syfte med nämndens verksamhet 

Under syftet med nämndens verksamhet har en eller två meningar lagts till som 

är tänkt ska fånga essensen av nämndens uppdrag. Detta är en nyhet som inte 

tidigare funnits i reglementena och föreslås nu införas för att tydliggöra 

nämndens syfte och varför nämnden skapats.  
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Övriga ändringar: 

- Upprepning av uppgifter som står flera gånger har tagits bort 

- Språket har sett över 

- I vissa fall har reglementena strukturerats om för att få en bättre 

ordning på uppdragen 

- Nya rubriker har lagts till  

- Tydliggörande av uppdrag 

 

Svar på remissen ska lämnas senast den 31 mars 2023.  

Eventuella frågor ställs till Kristina Sköld eller Louise Mattus Streiby 

 

Vänliga hälsningar 

Kristina Sköld, Louise Mattus Streiby 

 



Reglemente för
Tekniska nämnden

borås stads författningssamling
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borås stads författningssamling

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.
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Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Syfte med nämndens verksamhet
Tekniska nämnden ska med sin verksamhet bidra till en trygg och attraktiv stad med en bra 
infrastruktur.

§ 2 Nämndens uppdrag och ansvar

Skolskjuts och färdtjänst:

• Handläggning och planering av skolskjutsar.

• Planering och utförande av särskoleskjutsar.

• Handläggning och planering enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Skötsel och ansvar av kommunens mark:

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.

• Förvaltning av oexploaterad mark där kommunen är markägare i den mån det inte 
ankommer på annan.

• Skötsel av Borås Stads naturreservat.

• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov 
av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.

• Kalkning av sjöar och våtmarker.

• Skötsel av Borås Stads lekplatser.

• Vattendrag, underhåll och rensning.

• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.

• Bekvämlighetsinrättningar.

• Flaggning och dekorering av allmänna platser.

• Upplåtelser av kommunens mark för tillfälliga aktiviteter, samt för jakt och fiske.

• Ansvar för prövning av tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads 
kommunala naturreservat.
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Gatumark, parkmark och därtill jämförbar mark (iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplan):

• Skötsel och drift såsom renhållning och vinterväghållning.

• Trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder.

• Framtagande av trafiknätsanalyser vid hastighetsöversyn.

• Planer för gång- och cykelvägar (GC-planer).

• Ansvara för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. 
Mobility Management.

• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i 
förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen.

• Tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen (1998:814) om gaturenhållning och 
skyltning, samt beslut om förelägganden.

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning.

• Beredning av avgifter för gatukostnad.

Huvudman för det kommunala lantmäteriet.

Övrigt:

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens 
verksamhet.

• Upplåtelse av allmän platsmark.

• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 
kommunens planläggning och fastighetsbildning.

• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens 
verksamhet.

• Ansvar för uppdragsverksamhet inom arbetslivsinriktad naturunderstödd 
rehabilitering.

• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.

• Drift av flygplats.

• Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter.

• Kalkning av sjöar och våtmarker.
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Reglemente för Tekniska nämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni  december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten Syfte med nämndens verksamhet - ny rubrik 
Tekniska nämnden ska med sin verksamhet bidra till en trygg och attraktiv stad med en bra 
infrastruktur. ny inledande portalparagraf 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag Nämndens uppdrag och ansvar - ny rubrik 
Tekniska nämnden huvudarbetsuppgifter är att handlägger alla frågor rörande kommunens 
Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd 
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är 
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt 
ianspråktagande) 
• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
• Planering och samordning av skolskjutsar 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet (meningarna ovan är flyttade till nya rubriker) 
 

Skolskjuts och färdtjänst – ny rubrik 
• Planering och samordning Handläggning och planering av skolskjutsar (förtydligande av 

uppgift) 
• Planering och utförande av särskoleskjutsar (förtydligande av uppgift) 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet 
• Handläggning och planering enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

(förtydligande av uppgift) 
 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: (nya rubriken 
sammanfattar nämndens uppdrag och ansvar) 
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 
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bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
• Beredning av avgifter för gatukostnad 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
• Kalkning av sjöar och våtmarker 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser 
• Vattendrag, underhåll och rensning 

 
 
Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och enligt 
kommunens avfallsföreskrifter. (alla ovan uppgifter flyttade till nya rubriker) 
 

 

Skötsel och ansvar av kommunens mark – ny rubrik 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
• Förvaltning av oexploaterad mark där kommunen är markägare i den mån det inte 

ankommer på annan 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
• Kalkning av sjöar och våtmarker 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser 
• Vattendrag, underhåll och rensning 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
• bekvämlighetsinrättningar 
• flaggning och dekorering av allmänna platser  
• Upplåtelser av kommunens mark för tillfälliga aktiviteter, samt för jakt och fiske 

(uppgift som Tekniska nämnden redan har) 
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• Ansvar för prövning av tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads 

kommunala naturreservat (förtydligande av uppgift kring naturreservaten) 
 
 
 

 

Gatumark, parkmark och därtill jämförbar mark (iordningsställd allmän platsmark inom 
detaljplan)- ny rubrik 

• Skötsel och drift såsom renhållning och vinterväghållning (förtydligande av uppgift) 

• trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,  
• framtagande av trafiknätsanalyser vid hastighetsöversyn (förtydligande av uppgift) 
• Planer för gång- och cykelvägar (GC-planer),  
• Ansvara för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility 

Management, 
•     I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i 

förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen 
• Tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning, 

samt beslut om förelägganden. (har ej tidigare tagits upp i reglementet) 
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,  
• Beredning av avgifter för gatukostnad  

 
 
Huvudman för det kommunala lantmäteriet (förtydligande av var lantmäteriet ligger i den 
kommunala organisationen) 

 
 

Övrigt- ny rubrik 

•  Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
• Upplåtelse av allmän platsmark 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
• Ansvar för uppdragsverksamhet inom arbetslivsinriktad naturunderstödd rehabilitering 

(uppgift nämnden redan har) 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
•      Drift av flygplats 
• Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 

enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
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• Kalkning av sjöar och våtmarker 
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§ 51 Dnr KS 2023-000621.1.2.25 

Svar på initiativärende: Generellt anstånd med vissa 
betalningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat och avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har den 11 januari 2023 lämnat in ett initiativärende där de föreslår  
med anledning av det ekonomiska läget att kommunen ska ge anstånd till de 
som så önskar och begär för avgifter inom barnomsorg, omvårdnad i särskilt 
och ordinärt boende samt vatten och renhållning. Viten, tidigare uppkomna 
avgifter samt dröjsmålsräntor mm ska inte omfattas av möjligheten till anstånd.  
I kommunkoncernen finns fler än ovanstående nämnda tjänster som faktureras 
till privatpersoner. Då det ekonomiska läget är ansträngt ser Kommunstyrelsen 
att det är rimligt att även betalning för andra tjänster som kommunen 
tillhandahåller ska omfattas av ett anstånd. Bostadshyror hanteras enligt 
gällande rutiner och det anses inte finnas skäl till att förändra dessa rutiner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uttala att bolag och förvaltningar ska vara 
generösa med att lämna anstånd på fakturor ställda till privatpersoner. Initiativ 
till anstånd måste komma från kunden som ska kontakta respektive förvaltning 
eller bolag för att begära anstånd. Anstånd bör inte lämnas på viten, tidigare 
uppkomna avgifter, dröjsmålsräntor eller upprättade avbetalningsplaner. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende av Annette Carlson (M) och Marie Jöreteg (M): Generellt 
anstånd med vissa betalningar 2023-01-11 
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§ 33 Dnr KS 2022-00953 3.1.2.2 

Försäljning av delar av fastigheterna Laxöringen 14 och 
Göta 1:1 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2023, nr 23, B 463) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunen säljer ca 4563 kvm av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 
för 38 000 000 kronor till SMEBAB Backvial AB.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06, § 48 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer ca 4563 kvm av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 
för 38 000 000 kronor till SMEBAB Backvial AB.     

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 ingick kommunen ett markanvisningsavtal med 
Domstolsverket med innebörden att Domstolsverket gavs ensamrätt att 
förhandla med kommunen om att förvärva ett område om ca 4563 kvm av 
fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 (”Fastigheten”). Domstolsverket har 
därefter genomfört en upphandling och fattat ett tilldelningsbeslut med 
innebörden att SMEBAB Backvial AB tilldelades kontraktet och får teckna 
hyresavtal för Borås tingsrätt. SMEBAB Backvial AB är därmed den part som 
ska genomföra markförvärvet från kommunen. 
 
Ett köpeavtal har nu upprättats med SMEBAB Backvial AB om försäljning av 
Fastigheten. Fastigheten säljs i befintligt skick. Inom Fastigheten finns 
byggnader som på tillträdesdagen tillfaller Köparen. Köpares avsikt är att riva 
dessa byggnader. Köpeskillingen är 38 000 000 kronor. Köparens del i 
finansiering av anläggningar inom allmän plats ingår i köpeskillingen. 
Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2024-12-31 påbörjar byggnation på 
Fastigheten.  

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta 
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§ 19 Dnr KS 2022-00273 1.2.2.2 

Regler för riksfärdtjänst 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2023, nr 9, B 252) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föreslagna ändringar för regler för riksfärdtjänst antas.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16, § 5 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Föreslagna ändringar för regler för riksfärdtjänst antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har sett över delar av författningssamlingen i syfte att göra 
redaktionella ändringar, ta bort dokument som inte gäller och hämta in 
yttranden från nämnderna när det behövs göras en större översyn eller någon 
ändring i sak. 
 
Tekniska nämnden har sett över reglerna för riksfärdtjänst och därvid föreslagit 
en ändring för att få rätt benämning på ansvarig nämnd. Det föreslås att 
Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden genomgående i reglerna. 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta de föreslagna 
ändringarna i regler för riksfärdtjänst.  

Beslutsunderlag 

1. Regler för riksfärdtjänst 

2. Tekniska nämndens yttrande 
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Missiv
2023-02-27

Samtliga nämnder i Borås Stad 

Delegationsbeslut i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens 
huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig 
och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att nämnderna antagit en aktuell delegationsordning i vilket det framgår vem 
som får fatta beslut och vad delegaten får fatta beslut om. Delegationsordningarna omfattar i de flesta 
fall information om och hur beslut ska anmälas till nämnden. Stadsrevisionens bedömning är med 
utgångspunkt i granskningsresultaten att de granskade nämndernas hantering av delegationsbeslut i 
huvudsak är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionens har dock 
identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för flera av nämnderna.

Vissa granskade nämnder bör bl.a. klargöra tydligare i delegationsordningen huruvida besluten ska 
anmälas till nämnd eller inte. Några nämnder bör förtydliga sin delegationsordning så det tydligt 
framgår om besluten är delegationsbeslut, om det är verkställighetsbeslut eller andra typer av beslut 
som inte behöver anmälas. Flera av nämnderna kan även förbättra den interna kontrollen genom att 
uppmärksamma hanteringen delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för 
intern kontroll under kommande år. En del av nämnderna bör även överväga att upprätta skriftliga  
rutiner när det gäller anmälan av delegationsbeslut och se över hur kunskapen om delegationsordningen 
kan öka i verksamheterna. Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden rekommenderas att se över 
Krisledningsnämndens behov av delegationsordning när nämnden är aktiverad.

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

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2023-05-31.

Bill Johansson    Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen Ordförande andra revisorsgruppen
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1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
Frågor om kommunal delegation beskrivs på flera ställen i kommunallagen (KL). Grundläggande 
är att kommunfullmäktige, enligt 5 kap. 2 § KL, får uppdra en nämnd att i fullmäktiges ställe 
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Enligt 6 kap 37-38 §§ KL får nämnder i sin tur uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§ KL. Dock får enligt 
6 kap. 38§ KL beslutanderätt inte delegeras när det gäller:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Bakgrunden till förbudet är att man velat markera att nämnden måste ha kvar ett övergripande 
ansvar för hela verksamheten och därför inte ska kunna delegera dessa för verksamheten särskilt 
viktiga frågor. Enligt 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta om i vilken utsträckning beslut som 
har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls 
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.

Stadsrevisionen granskade under 2020 beslutsgången i två ärenden som var aktuella i två av stadens 
nämnder. Granskningarna visade bl.a. att nämnderna behövde säkerställa att beslut fattas på ett 
behörigt sätt när det gäller verksamhetens inriktning, omfattning eller kvalitet.
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1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att granska att nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig 
och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Har nämnden antagit en aktuell delegationsordning?

• Har nämnden fastställt vilka delegationsärenden som ska rapporteras till nämnden?

• Har nämnden en rutin för tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas 
till nämnden?

• Är Kommunstyrelsen och nämndernas delegationsbestämmelser tydligt utformade och i 
enlighet med kommunallagens krav?

 ○ Är delegationsordningarna tydliga vad avser vem som får fatta beslut?

 ○ Är delegationsordningarna tydliga vad delegaten får fatta beslut om?

 ○ Är delegationsordningarna tydliga avseende hur besluten skall anmälas?

• Fattas delegationsbeslut i styrelse/nämnd enlighet med gällande delegationsordning?

• Hur säkerställer nämnden att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom 
förvaltningen?

• Finns det dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan av delegationsbeslut?
 ○ Hur säkerställer nämnden att rutiner för anmälan av delegationsbeslut följs?

 ○ Hur registreras delegationsbeslut?

• Vilka kontroller genomför nämnd av att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd?

1.3 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att omfatta delegationsbeslut till nämnder.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen och andra relevanta styrdokument.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Andreas 
Ekelund.

1.6 Metod
Granskningsmetoder är dokumentstudier, enkäter och intervjuer med relevanta tjänstemän inom 
förvaltningarna.
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2 Granskningsresultat
2.1 Utgångspunkter och definitioner
Kommunal delegation
Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i nämnd, styrelse 
eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta beslut i 
nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet.

Delegeringens initiala syfte var att avlasta nämnderna i främst rutinärenden. Sedan 1991 års 
kommunallag vidgades det delegeringsbara området. Nämnderna får sedan dess själva besluta 
om delegering inom de ramar som lagen anger. Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt 
ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. 
Delegeringen kan framgå av en förteckning eller av särskilt beslut.

Kommunallagen (2017:725) 2 § 5 kap. anger att:

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag 
eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

Detta gäller dock inte ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 
Exempel på detta är:

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

I 37 § 6 kap. kommunallagen anges att:

nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare 
eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.

Enligt 38 § 6 kap. kommunallagen får beslutanderätten dock inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,

2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,

3. ärenden om upphandling, eller

4. ärenden om valfrihetssystem.  
Lag (2022:638).

I 39 § 6 kap. kommunallagen får också en nämnd:

uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas.

Enligt 41 § i samma lag, får en nämnds beslutanderätt enligt 37 § också delegeras till ett utskott. 
Ett utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.

I kommunallagens 7e kapitel finns bestämmelser om delegering till kommunens anställda. Enligt 
5 § 7 kap. får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses 
i 6 kap. 38 §. I 6 § 7 kap. anges även att om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd 
att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av 
nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.

Beslut fattade genom delegerad beslutanderätt enligt 37 § 6 kap. ,39 § 6 kap. och 5 § 7 kap. ska 
enligt 40 § 6 kap. anmälas till nämndens nästa sammanträde.

En nyhet i kommunallagen mot tidigare lag är att nämnderna ska, enligt 8 § 7 kap., besluta om 
i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 
Den obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde har därmed upphört att gälla. 
Delegationsbeslut som inte anmäls ska dock protokollföras särskilt om beslutet får överklagas 
genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

I praktiken innebär det att nämnder ska:

• Besluta om hur nämnden delegerar beslutanderätten till utskott, ordföranden, en annan 
ledamot eller anställda.

• Fatta beslut om vilka av de beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
nämndens nästkommande sammanträde.

• I de fall inte alla beslut anmäls till nämnden upprätta särskilda protokoll för de beslut 
som får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana protokoll ska även tillkännages på 
den kommunala anslagstavlan.
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2.2 Delegationsordningar och rutiner hos Borås Stads nämnder
Nedan följer en redogörelse över nämndernas hantering av delegationsbeslut. Redogörelsen grundar 
sig i svar på enkäten (bilaga 1) som skickats ut till samtliga förvaltningar, dokumentstudier och 
i vissa fall intervjuer med tjänstepersoner vid förvaltningarna.

2.2.1 Arbetslivsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Nämnden har 
inga dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan av delegationsbeslut. Förvaltningen 
uppger i enkäten att man inte har någon rutin för att säkerställa att delegationsordningen är 
känd för beslutsfattare inom förvaltningen. Det finns dock information om delegationsord-
ningen för anställningsintroduktionen samt att delegationsordningen finns tillgänglig via 
intranätet. I enkätsvaret uppger förvaltningen att kvalitetskontroller av delegationsbeslut görs på 
Försörjningsenheten vid utbetalningar av försörjningsstöd men att man inte genomför kontroll 
för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 2 januari 2023. I den framgår tydligt; vem som får 
fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas till nämnden.

2.2.2 Fritids- och folkhälsonämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Nämnden har 
inga dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan av delegationsbeslut utöver tids-
plan för att anmäla ärenden/delegationsbeslut till nämnden. Förvaltningen uppger i enkäten att 
man inte har någon rutin för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare 
inom förvaltningen utöver en årlig genomgång och revidering vid förvaltningsledningsmötet. 
Förvaltningen uppger även i sitt svar att området belyses inom riskanalys och ingår i intern 
kontrollplan vid hög riskbedömning. Stickprov vid tidigare kontroller visade att delegationsord-
ningen följs, varför kontrollmomenten inte ingår i kontrollplan för 2023. Risken bevakas varje år. 
Förvaltningen genomför inte kontroller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls 
till nämnden. Vidare svarar förvaltningen att man inte genomför kontroller för att säkerställa 
att delegationsordningen följs av beslutsfattare inom förvaltningen. Det finns en implementerad 
avvikelsehantering inom förvaltningen som är ämnad att uppmärksamma alla möjliga avvikelser, 
bl.a. avvikelser från delegationsordningen. Förvaltningen tar ut delegationslistor var tredje månad 
med alla delegationsbeslut för perioden i systemen för anmälan till nämnd.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 22 februari 2022. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt, i de flesta fall, hur beslutet ska anmälas. 
Det saknas beskrivning om hur beslut ska anmälas för ett antal beslut i delegationsordningen 
vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver anmälas till nämnd.
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2.2.3 Förskolenämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna 
till nämnden eftersom nämnden, i delegationsordningen, angett att alla delegerade beslut skall 
anmälas. Förskoleförvaltningen har inga dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan 
av delegationsbeslut utöver det som anges i delegationsordningen. Förvaltningen uppger att det 
även finns en intern arbetsrutin för nämndsekreterare där hanteringen av anmälan av delegations-
beslut beskrivs. Förvaltningen uppger i enkäten att man inte har någon dokumenterad rutin för att 
säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen. I korrespondens 
med tjänstepersoner från förvaltningen framkommer dock att förvaltningsledningen och  
berörda beslutsfattare är involverade i den årliga revideringen av delegationsordningen. Efter att 
delegationsordningen reviderats av nämnden informeras chefer via chefsbrevet och vid större 
förändringar även på chefs-APT.

Förvaltningen uppger att kontroller genomförs inför varje nämndsammanträde i diariesystemet 
Ciceron för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden. När nämnd- 
sekreterare diarieför delegationsbeslut sker kontroll av delegationsart och att beslutet har tagits av 
giltig delegat. Vidare uppger förvaltningen att det genomförs regelbundna avstämningar mellan 
förvaltningscontroller och förvaltningsledning kring processen att anmäla delegationsbeslut.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 21 december 2021. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.

2.2.4 Grundskolenämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna 
till nämnden eftersom man inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen 
har en dokumenterad rutin avseende anmälan av delegationsbeslut som ingår i processen för 
nämndsmöten.1 Förvaltningen uppger att nya chefen får introduktion i förvaltningens styr-
dokument där Delegationsförteckningen ingår. I förvaltningens enkätsvar anges att presidiet, i 
dialog med förvaltningschef, följer upp att delegationsförteckningen är känd i linjeorganisationen 
samt att man i ledningsgruppen och i områdesledningar och andra uppföljningar av verksamheten 
med chefer följer upp följsamheten mot delegationsordningen. Vid revidering av delegations- 
förteckningen informeras alla chefer och revideringen publiceras på förvaltningens sida intranätet. 
Presidiet i dialog med förvaltningschef samt ledningsgruppen och områdesledningar följer 
upp de delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden. Det framgår dock att det inte finns 
dokumenterade rutiner.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 24 januari 2023. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.

1 Borås Stad, Canea One, RUT-8172-v.1.0 GRN: Redovisning av delegationsbeslut
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2.2.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen 
har en dokumenterad rutin avseende vidaredelegation i vilken anmälan av delegationsbeslut 
ingår. Rutinen hålls tillgänglig via intranätet. Utöver rutinen på intranätet går förvaltningschefen 
igenom delegationsordningen vid introduktion. Förvaltningschefen påpekar kontinuerligt 
för verksamhetscheferna vikten av att anmäla delegationsbeslut till nämnden. Förvaltningen  
uppger vidare i enkätsvaret att nämndsekreterare/förvaltningscontroller under de senaste två åren  
träffat samtliga ledningsgrupper och gått igenom anmälningsprocessen av delegationsbeslut. Man 
uppger även att samtliga beslutsfattare får löpande information om nämndens fastställande och 
eventuell revidering av delegationsordningen. I nämndens interna kontrollplan finns anmälan 
av delegationsbeslut med som kontrollpunkt som ska följas upp fyra gånger per år. I den interna 
kontrollplanen 2023 kommer anmälan om beslut följas upp månadsvis.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 30 augusti 2022. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.

2.2.6 Individ- och familjeomsorgsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden angett att alla delegerade beslut skall anmälas i delegationsordningen.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har inga dokumenterade rutiner avseende processen 
för anmälan av delegationsbeslut utöver en rutin att delegationsbeslut från socialt utskott läggs 
in i nästkommande nämndsmöte. Förvaltningen uppger i enkäten att delegationsordningen 
skickas ut till förvaltningens chefer efter varje revidering. Cheferna har i sin tur ansvar att 
sprida information och kännedom om detta vidare. Vid större förändringar går socialt ansvarig 
samordnare (SAS) igenom delegationsordningen vid verksamhetsledningsmöte.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 3 januari 2023. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.

2.2.7 Kommunstyrelsen
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna 
till nämnden eftersom nämnden angett att alla delegerade beslut skall anmälas i delegations-
ordningen. Förvaltningen har en dokumenterad rutin avseende anmälan av delegationsbeslut. 
Förvaltningen uppger i enkäten att man inte har någon rutin för att säkerställa att delegations-
ordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen utöver information vid nyanställning. 
I enkätsvaret uppger förvaltningen att det i internkontrollplanen avseende 2021 fanns en risk 
kopplad till delegationsordningen med. Det genomfördes stickprov av Kommunstyrelsens 
anmälda delegationsbeslut. Där undersöktes bland annat frågan om besluten är korrekt fattade 
enligt gällande delegationsordning. I arbetet med riskanalys inför 2022 gjordes bedömningen, 
utifrån tidigare genomförda kontroller som inte visat på avvikelser, att risken inte var tillräckligt 
för att motivera att den skulle med till intern kontrollplan 2022. Förvaltningen genomför inga 
kontroller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 16 januari 2023. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas. 
I delegationsordningen framgår även anvisningar t.ex. vissa begränsningar av i beslutsfattandet.
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2.2.8 Krisledningsnämnden
Nämnden har ingen ordinarie verksamhet eller delegationsordning och rapporterar på så vis 
inte löpande delegationsbeslut. Det finns inte heller någon delegationsordning som avser när 
Krisledningsnämnden är aktiverad och har löpande uppgifter samt eventuellt har tagit över 
beslutsansvar från andra nämnder.

2.2.9 Kulturnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna 
till nämnden eftersom nämnden angett att alla delegerade beslut skall anmälas i delegations-
ordningen. Förvaltningen har ingen dokumenterad rutin avseende processen för anmälan av 
delegationsbeslut men uppgiften finns dokumenterad i tidsplanen för att anmäla ärenden/- 
delegationsbeslut till nämnden. Förvaltningen uppger i enkäten att förvaltningsledningen genomför 
en årlig genomgång och revidering av delegationsordningen. Förvaltningen uppger även att 
området belyses inom ramen för arbetet med den interna kontrollen och det har tidigare funnits 
med som kontrollmoment i planen. I internkontrollplanen för 2022 ingår momentet inte. 
Förvaltningen genomför inga kontroller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls 
till nämnden men säkerställer särskilt att delegationsbeslut avseende projekt-och arrangemangs-
bidrag redovisas i en samlad rapport till nämnden under januari varje år.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 16 maj 2022. I den framgår tydligt; vem som får 
fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas. Det framgår i 
delegationsordningen att ett flertal beslutstyper inte behöver anmälas till nämnden. Vissa av dessa 
är beslut som behöver delegering, andra rör ren verkställighet.

2.2.10 Lokalförsörjningsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden angett att alla delegerade beslut skall anmälas i delegationsordningen.

Förvaltningen har ingen dokumenterad rutin avseende processen för anmälan av delegationsbeslut. 
Delegationsbeslut finns dock med på listan över ärenden till nämnden som ledningsmötet går 
igenom före nämndsmöten. Förvaltningen uppger i enkäten att man inte har någon rutin för att 
säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen utöver intro-
duktionen av nya medarbetare samt information vid revideringar. Förvaltningen genomför inga 
kontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs av beslutsfattare inom förvaltningen 
eller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 13 december 2022. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt, i de flesta fall, hur beslutet ska anmälas. 
Det saknas beskrivning om hur beslut ska anmälas för ett antal beslut i delegationsordningen 
vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver anmälas till nämnd.
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2.2.11 Miljö- och konsumentnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen har  
ingen dokumenterad rutin avseende processen för anmälan av delegationsbeslut. I korrespondens 
med tjänstepersoner vid förvaltningen framgår att en stor del av delegationsbesluten fattas i 
ärendehanteringssystemet Ecos. Listor ur det systemet samt listor sammanställda från andra 
enheter anmäls till nämnden. Förvaltningen uppger i enkäten att kontroller inte genomförs men 
att stickprov har skett genom tidigare års intern kontroll. Förvaltningen uppger i enkäten att 
man inte har någon rutin för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare 
inom förvaltningen utöver information om delegationsordningen vid anställningsintroduktionen.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 30 april 2022. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.

2.2.12 Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning. Vilka beslut som nämnden valt ska anmälas 
och när anmälan ska ske framgår delegationsordningen. Det anges även att om det inte framgår hur 
beslut ska anmälas betyder det att beslutet inte anmäls till nämnden. Om beslutet får överklagas 
genom laglighetsprövning ska det då istället protokollföras särskilt och anslås på kommunens 
digitala anslagstavla. Efter korrespondens med tjänstepersoner vid förvaltningen framgår att 
sådana protokoll inte tas fram varför man får anta att besluten utan angiven anmälan anses vara 
verkställighetsbeslut.

Förvaltningen har en rutin för anmälan av delegationsbeslut vilken listar hur olika beslut i 
verksamheten ska anmälas.2 Majoriteten av förvaltningens delegationsbeslut fattas inom ärende- 
hanteringssystemet ByggR. Förvaltningen uppger i enkäten att man inte har någon rutin för 
att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen utöver att 
information om delegationsordningen ingår i rutinen för anställningsintroduktion. Vad gäller 
övriga delegationsbeslut finns ingen dokumenterad rutin men förvaltningen har en ordning där 
förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer påminns genom mejl att anmäla den senaste 
månadens delegationsbeslut till kommande nämndsammanträde.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 15 december 2022. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt, för de flesta beslut, hur beslutet ska 
anmälas.

2.2.13 Servicenämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen 
har ingen dokumenterad rutin avseende processen för anmälan av delegationsbeslut. Förvaltningen 
uppger i enkäten att man inte har någon rutin för att säkerställa att delegationsordningen är 
känd för beslutsfattare inom förvaltningen utöver information om delegationsordningen för 
anställningsintroduktionen. Förvaltningen genomför inga kontroller för att säkerställa att samtliga 
delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 25 januari 2023. I den framgår tydligt vem som 
får fatta beslut, hur beslutet ska anmälas samt i de flesta fall vad delegaten får fatta beslut om.  
I vissa fall är formuleringen av beslut oklar vilket kan riskera att beslutsfattare frångår delegationen 
från nämnden.

2 Borås Stad, Canea One, RUT-6196-v.3.0 SBF Anmälan av delegationsbeslut
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2.2.14 Sociala omsorgsnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen 
uppger att det finns rutiner om hur delegationsbeslut ska hanteras i ärendehanteringssystemet Viva 
och Canea. Förvaltningen uppger vidare att förvaltningen säkerställer att delegationsordningen 
är känd för beslutsfattare genom introduktion för beslutsfattare i förvaltningen. Det är en ständigt 
aktuell del av arbetet inom myndighetsutövningen. Förvaltningen har inga dokumenterade 
rutiner för kontroll för att säkerställa att delegationsordningen följs eller att alla delegationsbeslut 
återrapporteras men anger att detta bevakas inom ramen för arbete med nämndadministration.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 30 januari 2023. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt hur beslutet ska anmälas. Det saknas dock 
beskrivning om hur beslut ska anmälas för ett par beslut i delegationsordningen vilket lämnar 
det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver anmälas till nämnd.

2.2.15 Tekniska nämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till 
nämnden eftersom nämnden inte fastställt vilka beslut som inte skall rapporteras. Förvaltningen 
har ingen dokumenterad rutin avseende processen för anmälan av delegationsbeslut. I enkätsvaret 
anger förvaltningen att delegationsordningen revideras minst en gång per år och diskuteras i 
samband med revideringen inom ledningsgruppen och andra grupperingar. Förvaltningen 
genomför stickprovskontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs av beslutsfattare. 
I enkätsvaret uppges även att delegationsärenden gås igenom i olika utsträckning vid nämnd-
sammanträden och att man då skulle kunna konstatera saknade beslut. Detta har dock inte 
påträffats under de senaste tre åren.

Nämnden belyser området genom att ha med risk om att delegationsordningen inte följs vilket 
i så fall leder till felaktigt beslutsfattande. Risken hade en låg riskbedömning och togs inte med 
i den interna kontrollplanen för 2022.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 29 januari 2020. I den framgår tydligt; vem som 
får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt, i vissa fall, hur beslutet ska anmälas. 
Det saknas beskrivning om hur beslut ska anmälas för ett stort antal beslut i delegationsordningen 
vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver anmälas till nämnd.

2.2.16 Valnämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning men har mycket lite ordinarie verksamhet, 
särskilt när det inte är valår. På så vis rapporteras mycket få, eller inga löpande delegationsbeslut.

Nämnden belyser dock området genom att ha med risk om att delegationsordningen inte följs 
vilket i så fall leder till felaktigt beslutsfattande. Risken hade en låg riskbedömning och togs inte 
med i den interna kontrollplanen för 2022.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 1 december 2020. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas.
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2.2.17 Vård- och äldrenämnden
Nämnden har antagit en aktuell delegationsordning och rapporterar samtliga beslut i denna till  
nämnden eftersom nämnden angett att alla delegerade beslut skall anmälas i delegationsordningen. 
Förvaltningen har en rutin för anmälan av delegationsbeslut publicerad på intranätet.3  
I förvaltningens nämndprocess anges även nämndsekreterarens rutin för anmälan av delega-
tionsbeslut. Vidare uppger vård- och äldreförvaltningen i sitt enkätsvar att man har rutin för 
anmälan av delegationsbeslut i verksamheten bistånd och bostadsanpassning samt att man har 
fungerande arbetssätt inom resten av organisationen men där saknas dokumenterade rutiner.

För att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare uppger förvaltningen att 
delegationsordningen görs känd i samband med introduktion ny medarbetare och ligger med 
i checklistan för introduktion av ny chef. Inom myndighetsutövande verksamheten tas delega-
tionsordningen upp årligen med medarbetare och chefer enligt årshjul i Stratsys. Även i samband 
med revidering. Inom övrig verksamhet informeras delegater i samband med revidering som görs 
regelbundet åtminstone en gång per år. Myndighetschefer kontrollerar en gång per månad om 
beslut avseende plats på vård- och omsorgsboende fattats av rätt delegat. Utöver denna genomförs 
inga kontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs av beslutsfattare inom förvaltningen. 
Förvaltningen genomför inga kontroller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls 
till nämnden.

Nämndens delegationsordning är reviderad den 20 september 2022. I den framgår tydligt; vem 
som får fatta beslut, vad delegaten får fatta beslut om samt om och hur beslutet ska anmälas. 
Det framgår även tydligt om beslut inte behöver anmälas eller andra anvisningar t.ex. vissa 
begränsningar av i beslutsfattandet.

2.2.18 Överförmyndarnämnden
Enligt Överförmyndarnämndens reglemente är nämndens förvaltningsorgan Sociala omsorgs-
förvaltningen. Detta innebär att överförmyndarenheten, som utför den praktiska överförmyndar-
verksamheten är anställda i förvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. På så vis 
för enhetens anställda och chef delegation genom Sociala omsorgsnämndens delegationsordning 
avseende de administrativa frågorna t.ex. HR.

Överförmyndarnämnden har antagit en aktuell delegationsordning 19 november 2019 i vilken 
nämnden delegerat beslutsfattande till överförmyndarenheten för att kunna utföra sitt uppdrag 
och fatta besluta för nämndens räkning. Föräldrabalken 19 kap. 14 § innebär att nästan alla 
delegeringsbeslut som överförmyndarenheten fattar inte behöver anmälas till överförmyndar-
nämnden. Av delegationsordningen framgår dock inte detta. Det framgår även av intervju med 
tjänsteperson vid enheten att rutinerna för anmälan av delegeringsbeslut till både överförmyndar-
nämnden som till sociala omsorgsnämnden, i vissa hänseenden brustit.

Nämnden belyser området genom att ha med risk om att delegationsordningen inte följs vilket 
i så fall leder till felaktigt beslutsfattande. Risken hade en låg riskbedömning och togs inte med 
i den interna kontrollplanen för 2022.

2023 flyttades överförmyndarenheten organisatoriskt över till Stadsledningskansliet vilket innebär 
att de istället ska följa delegationsordningen för Kommunstyrelsen och även anmäla administrativa 
ärenden till Kommunstyrelsen.

3 Borås Stad, intranät för anställda: Delegationsordning och delegationsbeslut - Borås Stads intranät (boras.se) 2023-01-20.

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/vardochaldreforvaltningen/organisation/delegationsordningochdelegationsbeslut.4.4a4039f515a3637499345715.html
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2.2.19 Verksamhetssystem
I flera nämnder fattas de flesta beslut i ärendehanteringssystem såsom VIVA, ByggR och Ecos. 
Listor över delegationsbesluten tas ut ur dessa för att anmälas till nämnd, ibland via utskott.

VIVA
Ärendehanteringssystemet VIVA används av förvaltningarna Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Vård och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Varje månad drar 
administratörer ut listor från systemet. I VIVA finns en funktion för utdrag över delegationsbeslut 
per månad och verksamhet. Administratörer vid förvaltningarna markerar förvaltningens 
verksamheter och tar ut listor över fattade beslut för perioden. För att säkerställa att alla beslut 
blir anmälda till nämnden tar administratören ut beslut för tre månader bakåt. Detta eftersom 
det kan förekomma beslut som blir efterregistrerade. Inga kontroller genomförs för att säkerställa 
att samtliga beslut finns med i utdragen.

ByggR
Ärendehanteringssystemet ByggR används av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Majoriteten 
av förvaltningens delegationsbeslut fattas inom ärendehanteringssystemet ByggR. Listor över 
delegationsbeslut som fattats tas ut från ByggR och anmäls till nämnden månadsvis. Samtliga 
fattade beslut i ByggR under perioden anmäls till nämnden.

Ecos
Ärendehanteringssystemet Ecos används av Miljöförvaltningen (inom avdelningarna Miljötillsyn, 
Livsmedelstillsyn, Miljö- och naturvård samt för administrativa ärenden och uppgifter). 
Majoriteten av förvaltningens delegationsbeslut fattas inom ärendehanteringssystemet. Listor 
över samtliga delegationsbeslut tas ut från Ecos och redovisas för nämnden månadsvis.
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2.2.20 Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattning över nämndernas svar på utskickade enkäter och granskning 
av nämndernas delegationsordningar.

Delegationsordningar
Det framgår av granskningen att samtliga nämnder, utom Krisledningsnämnden, har en aktuell 
delegationsordning. De flesta nämnder har reviderat sig delegationsordning nyligen. Nämndernas 
delegationsordningar har generellt tydliga beskrivningar av vilka beslut som avses. I delegations-
ordningen för Servicenämnden finns ett mindre antal beslut som är oklart beskrivna.

De flesta nämnder har tydliga anvisningar för vilka beslut som behöver anmälas till nämnd. 
Det kan vara samtliga beslut eller i anmärkningar bredvid beslutet i delegationsordningen. 
Ett par av nämnderna har även tydliga anmärkningar och noteringar för beslutsbegränsningar 
eller praktisk information.

I delegationsordningen för Fritid- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgs-
nämnden och Överförmyndarnämnden är det inte tydligt angivet för samtliga beslut huruvida 
de ska anmälas eller ej vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver 
anmälas till nämnd.

Ett flertal nämnden använder delegationsordningen till att även lista beslut som faller under 
verkställighet lagligt sett. Detta kan fungera som ledning i tjänstepersoners beslutsfattande men 
det skapar även en risk i anmälningsförfarandet. Särskilt om delegationsordningen inte är 
tillräckligt tydlig avseende anvisningar för anmälan av besluten till nämnd.

Det framgår att de nämnder som använder sig av ärendehanteringssystem i sitt beslutsfattande håller 
delegationsordningen under striktare kontroll och oftare uppdaterad. Detta gäller särskilt 
verksamheter där tjänstepersoner har en personlig delegation från nämnden/förvaltningschefen.

Rutiner för anmälan av delegationsbeslut
Enkätsvaren från nämnderna blottlade att få av förvaltningarna har några dokumenterade rutiner 
avseende anmälan av delegationsbeslut till nämnd. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har en 
rutin för en av sina verksamheter, Samhällsbyggnadsförvaltningen har en rutin för anmälan i 
Canea och Sociala omsorgsförvaltningen har rutin för VIVA och en rutin i Canea. Vidare saknas 
genomgående dokumenterade rutiner, utöver information för nyanställda, för att säkerställa att 
delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningarna. Det förekommer heller inte 
dokumenterade rutiner för kontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs eller att 
alla delegationsbeslut anmäls till nämnder. Det framkommer dock att en del nämnder har, eller 
haft med anmälan av delegationsbeslut i riskanalysen och, under nåt år, som ett kontroll- 
moment i den interna kontrollen. Avseende riskanalys 2022 har åtta nämnder belyst risken med 
att delegationsordningen inte åtföljs.
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Tabellen nedan visar på en sammanställning över granskningsresultaten. Valnämnden och 
Krisledningsnämnden har inget resultat. Rubrikerna i kolumnerna är:

• Dokumenterade rutiner för anmälan avser om förvaltningen har dokumenterade 
rutiner avseende hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Det kan handla om 
övergripande eller verksamhetsnära rutiner.

• Dokumenterade rutiner för kännedom avser om förvaltningen har dokumenterade 
rutiner avseende hur förvaltningen ska göra delegationsordningen känd för beslutsfattare. 
Det kan t.ex. handla om dokumenterade rutiner för regelbunden information till chefer, 
fasta mötespunkter osv.

• Uppföljning av anmälda beslut avser om förvaltningen genomför kontroller för att 
säkerställa att samtliga beslut som ska anmälas också anmäls. Det kan t.ex. handla om 
stickprov eller kontroller för en viss typ av beslut.

• Risk angående delegationsbeslut avser om nämnden tar upp området delegationsbeslut 
inom ramen för nämndens riskanalys.

I utfallet av sammanställningen visas ja som grönt och nej som rött.

Tabell 1. Sammanställning av enkätsvar och dokumentstudier per nämnd.

Nämnd
Dokumenterade 
rutiner för  
anmälan

Dokumenterade 
rutiner för  
kännedom

Uppföljning av 
anmälda beslut

Risk angående 
delegations- 
beslut

Arbetslivsnämnden Nej Nej Nej Ja

Fritids- och  
folkhälsonämnden

Nej Nej Ja Ja

Förskolenämnden Nej Nej Ja Nej

Grundskolenämnden Ja Nej Nej Nej

Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden

Ja Nej Ja

Individ- och familje- 
omsorgsnämnden

Nej Nej Nej Nej

Kommunstyrelsen Ja Nej Nej Ja

Krisledningsnämnden
Kulturnämnden Nej Nej Nej Nej

Lokalförsörjningsnämnden Nej Nej Nej Nej

Miljö- och  
konsumentnämnden

Nej Nej Nej Ja

Samhällsbyggnadsnämnden Ja Nej Nej Nej

Servicenämnden Nej Nej Nej

Sociala omsorgsnämnden Ja Nej Nej Nej

Tekniska nämnden Nej Nej Nej Ja

Valnämnden Ja

Vård- och äldrenämnden Ja Nej Nej Nej

Överförmyndarnämnden Nej Nej Nej Ja
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. 
Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut 
är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt, men 
får enligt kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en anställd att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om inte nämnden beslutat 
att vissa delegationsbeslut inte ska anmälas till nämnden, utan istället protokollföras särskilt, 
ska de anmälas till nämndens nästkommande möte. På så vis är återkopplingen av beslut fattade 
på delegation inte bara en laglig nödvändighet men även en förutsättning för den demokratiska 
förankringen i beslutsfattandet hos den kommunala förvaltningen.

Granskningen visar att nämnderna, förutom Krisledningsnämnden, antagit en aktuell delega-
tionsordning i vilket det framgår vem som får fatta beslut och vad delegaten får fatta beslut om. 
Delegationsordningarna omfattar i de flesta fall information om och hur beslut ska anmälas till 
nämnden. Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt i granskningsresultaten att de 
granskade nämndernas hantering av delegationsbeslut i huvudsak är ändamålsenlig och bedrivs 
med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionens har dock identifierat förbättrings- och 
utvecklingsområden för flera av nämnderna.

I delegationsordningen för Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgs-
nämnden och Överförmyndarnämnden är det inte tydligt angivet för samtliga beslut huruvida 
de ska anmälas till nämnden eller ej, vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om 
beslutet behöver anmälas till nämnd. Nämnderna bör enligt Stadsrevisionens bedömning klargöra 
för samtliga beslut i delegationsordningen huruvida de ska anmälas till nämnd eller inte.

Beslut som anses vara verkställighet, beslut som inte ska/får delegeras och vissa beslut som fattas 
med stöd av viss speciallagstiftning behöver inte tas upp i en delegationsordning. Visserligen 
finns inget som hindrar en delegationsordning att lista fler beslut än de som ska delegeras, men 
det kan bidra till oklarhet för beslutsfattare i anmälningshänseende. Granskningen visar att  
delegationsordningarna för Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Tekniska nämnden 
innehåller beslut som troligen faller under verkställighet, beslut som inte ska/får delegeras och/
eller beslut som fattas med stöd av viss speciallagstiftning. Nämnderna bör enligt Stadsrevisionens 
bedömning förtydliga sin delegationsordning så det tydligt framgår om beslut är delegerade, kate-
goriseras som verkställighet eller hänför sig till viss speciallagstiftning som inte behöver anmälas.

Granskningen visar att endast sex av 18 förvaltningar har dokumenterade rutiner för anmälan 
av delegationsbeslut och endast tre förvaltningar har dokumenterade rutiner avseende kontroll 
för att säkerställa att alla delegationsbeslut är anmälda. Ingen förvaltning har dokumenterade 
rutiner för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen. 
Det är dock viktigt att påpeka att samtliga förvaltningar kan redogöra för sina arbetssätt och 
arbetsrutiner för anmälan av delegationsbeslut. I vissa av förvaltningarna fattas majoriteten av de 
delegerade besluten inom ärendehanteringssystem ur vilka listor skapas och anmäls till nämnden. 
I verksamheter där det fattas många delegationsbeslut i olika delar av organisationen riskerar 
avsaknad av rutiner för utdrag, uppsamling och rapportering inför nämndens sammanträden,  
att medföra att vissa beslut inte rapporteras som de ska. Vilket i sin tur kan leda till konsekvenser 
när det gäller laglighet och överklagandeprocessen. Det finns även en risk för att enheter som fattar 
få beslut på delegation inte känner till delegationsordningen och kravet på anmälan av beslut till 
nämnden. Detta kan då leda till att dessa inte hanteras på ett lagenligt sätt. Granskningen har 
uppdagat situationer där risken är stor för att detta har inträffat.
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Granskningen visar vidare på att endast åtta av 18 nämnder har beaktat risken med hanteringen av 
delegationsbeslut i nämndens riskanalys för 2022. I dessa riskanalyser har dock riskbedömningen 
varit sådan att risken inte tagits med i den interna kontrollplanen. Stadsrevisionens bedömning 
är, med utgångspunkt i granskningsresultaten, att Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och  
äldrenämnden bör förbättra den interna kontrollen genom att uppmärksamma hanteringen av 
delegationsbeslut i nämndens riskanalys.

Krisledningsnämnden har inte upprättat någon aktuell delegationsordning. Nämnden har 
ingen ordinarie verksamhet och behöver på så vis inte rapportera delegationsbeslut löpande. 
Det finns inte heller någon delegationsordning som avser när Krisledningsnämnden är aktiverad 
och har löpande uppgifter samt eventuellt har tagit över beslutsansvar från andra nämnder. 
Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden rekommenderas att se över Krisledningsnämndens 
behov av delegationsordning när nämnden är aktiverad.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att nämnderna antagit en aktuell delegationsordning i vilket det framgår 
vem som får fatta beslut och vad delegaten får fatta beslut om. Delegationsordningarna omfattar 
i de flesta fall information om och hur beslut ska anmälas till nämnden. Stadsrevisionens 
bedömning är med utgångspunkt i granskningsresultaten att de granskade nämndernas  
hantering av delegationsbeslut i huvudsak är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. Stadsrevisionens har dock identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för flera 
av nämnderna.

Vissa granskade nämnder bör bl.a. klargöra tydligare i delegationsordningen huruvida besluten 
ska anmälas till nämnd eller inte. Några nämnder bör förtydliga sin delegationsordning så det 
tydligt framgår om besluten är delegationsbeslut, om det är verkställighetsbeslut eller andra 
typer av beslut som inte behöver anmälas. Flera av nämnderna kan även förbättra den interna 
kontrollen genom att uppmärksamma hanteringen delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför 
upprättande av plan för intern kontroll under kommande år. En del av nämnderna bör även 
överväga att upprätta skriftliga rutiner när det gäller anmälan av delegationsbeslut och se över 
hur kunskapen om delegationsordningen kan öka i verksamheterna. Kommunstyrelsen och 
Krisledningsnämnden rekommenderas att se över Krisledningsnämndens behov av delegations-
ordning när nämnden är aktiverad.

Andreas Ekelund

Revisionschef

Samuel Kaufman

Certifierad kommunal yrkesrevisor



19

Rapport - Delegationsbeslut i Borås Stad

4 Källförteckning

Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Intervjuer:

Intervju med medarbetare 1 Överförmyndarenheten, 2023-02-09.

Intervju med medarbetare 2 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 2023-02-14.

Intervju med medarbetare 3 Stadsledningskansliet, 2023-02-15.

Mail-/Teamskorrespondens:

Korrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet

Korrespondens med representant 2 för Förskoleförvaltnngen

Korrespondens med representant 3 för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Korrespondens med representant 4 för Miljöförvaltningen

Korrespondens med representant 5 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Borås Stads styrdokument:

Delegationsordning för Arbetslivsnämnden, reviderad 2023-01-02.

Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden, reviderad 2022-02-22.

Delegationsordning för Förskolenämnden, reviderad 2021-12-21.

Delegationsordning för Grundskolenämnden, reviderad 2023-01-24.

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, reviderad 2022-08-30.

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden, reviderad 2023-01-03.

Delegationsordning för Kommunstyrelsen, reviderad 2023-01-16.

Delegationsordning för Kulturnämnden, reviderad 2022-05-16.

Delegationsordning för Lokalförsörjningsnämnden, reviderad 2022-12-13.

Delegationsordning för Miljö- och konsumentnämnden, reviderad 2022-04-30.

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden, reviderad 2022-12-15.

Delegationsordning för Servicenämnden, reviderad 2023-01-25.

Delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden, reviderad 2023-01-30.

Delegationsordning för Tekniska nämnden, reviderad 2020-01-29.

Delegationsordning för Valnämnden, reviderad 2020-12-01.

Delegationsordning för Vård- och äldrenämnden, reviderad 2022-09-20.

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden, antagen 2019-11-19.
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Riskanalys 2022 för Arbetslivsnämnden

Riskanalys 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden

Riskanalys 2022 för Förskolenämnden

Riskanalys 2022 för Grundskolenämnden

Riskanalys 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Riskanalys 2022 för Individ- och familjeomsorgsnämnden

Riskanalys 2022 för Kommunstyrelsen

Riskanalys 2022 för Kulturnämnden

Riskanalys 2022 för Krisledningsnämnden

Riskanalys 2022 för Lokalförsörjningsnämnden

Riskanalys 2022 för Miljö- och konsumentnämnden

Riskanalys 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden

Riskanalys 2022 för Servicenämnden

Riskanalys 2022 för Sociala omsorgsnämnden

Riskanalys 2022 för Tekniska nämnden

Riskanalys 2022 för Valnämnden

Riskanalys 2022 för Vård- och äldrenämnden

Riskanalys 2022 för Överförmyndarnämnden

Internet:

Borås Stad, intranät för anställda: Delegationsordning och delegationsbeslut - Borås Stads 
intranät 2023-01-20

Borås Stad, Canea One:

RUT-6196-v.3.0 SBF Anmälan av delegationsbeslut

RUT-5972-v.6.0 SBF Introduktion av nyanställda

RUT-5723-v.5.0 SBF Skriva ut delegationslistor

RUT-8172-v.1.0 GRN: Redovisning av delegationsbeslut
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Övriga rutiner

Rutin för Anmälningsärenden och Delegationsbeslut, Administrativa enheten, Stadslednings-
kansliet 2020-12-10

Enkätsvar

Enkätsvar från Arbetslivsförvaltningen

Enkätsvar från Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Enkätsvar från Förskoleförvaltningen

Enkätsvar från Grundskoleförvaltningen

Enkätsvar från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Enkätsvar från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Enkätsvar från Stadsledningskansliet

Enkätsvar från Kulturförvaltningen

Enkätsvar från Lokalförsörjningsförvaltningen

Enkätsvar från Miljöförvaltningen

Enkätsvar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enkätsvar från Serviceförvaltningen

Enkätsvar från Sociala omsorgsförvaltningen

Enkätsvar från Tekniska förvaltningen

Enkätsvar från Vård- och äldreförvaltningen

Enkätsvar från Överförmyndarenheten
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Bilaga 1. Enkät – Delegationsbeslut i Borås Stad
Granskningsprojekt: Delegationsbeslut i Borås Stad

År: 2022

Nämnd:

Fråga 1. Har nämnden antagit en aktuell delegationsordning? (Vänligen bifoga ev. delegations-
ordning i svaret.)

Fråga 2. Har nämnden fastställt vilka delegationsärenden som skall rapporteras? (bifoga ev. beslut)

Fråga 3. Finns det dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan av delegationsbeslut? 
(Vänligen bifoga ev. dokument i svaret.)

Fråga 4. Har nämnden rutiner för tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas 
till nämnden? (Vänligen bifoga ev. dokument i svaret.)

Fråga 5. Hur säkerställer nämnden att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom 
förvaltningen?

Fråga 6. Vilka kontroller genomför nämnd/förvaltning för att delegationsordningen följs av 
beslutsfattare inom förvaltningen?

Fråga 7. Vilka kontroller genomför nämnd/förvaltning för att säkerställa att samtliga delegations-
beslut anmäls till styrelse/nämnd?
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Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegations-
beslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvud-
sakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av 
delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en 
tillräcklig intern kontroll.

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verk-
samhet en självständig beslutanderätt, men får enligt 
kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en  
ledamot eller en anställd att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om inte  
nämnden beslutat att vissa delegationsbeslut inte ska anmälas 
till nämnden, utan istället protokollföras särskilt, ska de 
anmälas till nämndens nästkommande möte. På så vis är 
återkopplingen av beslut fattade på delegation inte bara en 
laglig nödvändighet men även en förutsättning för den 
demokratiska förankringen i beslutsfattandet hos den 
kommunala förvaltningen.

Granskningen visar att nämnderna, förutom Krislednings-
nämnden, antagit en aktuell delegationsordning i vilket 
det framgår vem som får fatta beslut och vad delegaten 
får fatta beslut om. Delegationsordningarna omfattar i 
de flesta fall information om och hur beslut ska anmälas  
till nämnden. Stadsrevisionens bedömning är med  
utgångspunkt i granskningsresultaten att de granskade 
nämndernas hantering av delegationsbeslut i huvudsak 
är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. Stadsrevisionens har dock identifierat förbättrings- 
och utvecklingsområden för flera av nämnderna.

I delegationsordningen för Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Över-
förmyndarnämnden är det inte tydligt angivet för samtliga 
beslut huruvida de ska anmälas till nämnden eller ej, vilket 
lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet 
behöver anmälas till nämnd. Nämnderna bör enligt 
Stadsrevisionens bedömning klargöra för samtliga beslut i 
delegationsordningen huruvida de ska anmälas till nämnd 
eller inte.

Beslut som anses vara verkställighet, beslut som inte ska/får 
delegeras och vissa beslut som fattas med stöd av viss special- 
lagstiftning behöver inte tas upp i en delegationsordning. 
Visserligen finns inget som hindrar en delegationsordning 
att lista fler beslut än de som ska delegeras, men det kan 
bidra till oklarhet för beslutsfattare i anmälningshänseende.

Granskningen visar att delegationsordningarna för 
Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
vuxenutbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Tekniska nämnden innehåller 
beslut som troligen falller under verkställighet, beslut 
som inte ska/får delegeras och/eller beslut som fattas med 
stöd av viss speciallagstiftning. Nämnderna bör enligt 
Stadsrevisionens bedömning förtydliga sin delegations-
ordning så det tydligt framgår om beslut är delegerade, 
kategoriseras som verkställighet eller hänför sig till viss 
speciallagstiftning som inte behöver anmälas.

Granskningen visar att endast sex av 18 förvaltningar har 
dokumenterade rutiner för anmälan av delegationsbeslut 
och endast tre förvaltningar har dokumenterade rutiner  
avseende kontroll för att säkerställa att alla delegationsbeslut 
är anmälda. Ingen förvaltning har dokumenterade rutiner 
för att säkerställa att delegationsordningen är känd för 
beslutsfattare inom förvaltningen. Det är dock viktigt att 
påpeka att samtliga förvaltningar kan redogöra för sina  
arbetssätt och arbetsrutiner för anmälan av delegationsbeslut.  
I vissa av förvaltningarna fattas majoriteten av de delegerade 
besluten inom ärendehanteringssystem ur vilka listor skapas 
och anmäls till nämnden. I verksamheter där det fattas 
många delegationsbeslut i olika delar av organisationen 
riskerar avsaknad av rutiner för utdrag, uppsamling och 
rapportering inför nämndens sammanträden, att medföra 
att vissa beslut inte rapporteras som de ska. Vilket i sin 
tur kan leda till konsekvenser när det gäller laglighet och 
överklagandeprocessen. Det finns även en risk för att 
enheter som fattar få beslut på delegation inte känner till 
delegationsordningen och kravet på anmälan av beslut till 
nämnden. Detta kan då leda till att dessa inte hanteras på 
ett lagenligt sätt. Granskningen har uppdagat situationer 
där risken är stor för att detta har inträffat.

Granskningen visar vidare på att endast åtta av 18 nämnder 
har beaktat risken med hanteringen av delegationsbeslut 
i nämndens riskanalys för 2022. I dessa riskanalyser har 
dock riskbedömningen varit sådan att risken inte tagits 
med i den interna kontrollplanen. Stadsrevisionens  
bedömning är, med utgångspunkt i granskningsresultaten, 
att Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ-  
och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden bör förbättra den interna kontrollen genom 
 att uppmärksamma hanteringen av delegationsbeslut i 
nämndens riskanalys.
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Delegationsbeslut i Borås Stad 

Krisledningsnämnden har inte upprättat någon aktuell dele- 
gationsordning. Nämnden har ingen ordinarie verksamhet 
och behöver på så vis inte rapportera delegationsbeslut 
löpande. Det finns inte heller någon delegationsordning 
som avser när Krisledningsnämnden är aktiverad och 
har löpande uppgifter samt eventuellt har tagit över 
beslutsansvar från andra nämnder. Kommunstyrelsen 
och Krisledningsnämnden rekommenderas att se över 
Krisledningsnämndens behov av delegationsordning när 
nämnden är aktiverad.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att nämnderna antagit en aktuell 
delegationsordning i vilket det framgår vem som får fatta 
beslut och vad delegaten får fatta beslut om. Delegations-
ordningarna omfattar i de flesta fall information om och 
hur beslut ska anmälas till nämnden. Stadsrevisionens 
bedömning är med utgångspunkt i granskningsresultaten 
att de granskade nämndernas hantering av delegations-
beslut i huvudsak är ändamålsenlig och bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionens har dock 
identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för flera 
av nämnderna.

Vissa granskade nämnder bör bl.a. klargöra tydligare i 
delegationsordningen huruvida besluten ska anmälas 
till nämnd eller inte. Några nämnder bör förtydliga sin 
delegationsordning så det tydligt framgår om besluten 
är delegationsbeslut, om det är verkställighetsbeslut eller 
andra typer av beslut som inte behöver anmälas. Flera 
av nämnderna kan även förbättra den interna kontrollen 
genom att uppmärksamma hanteringen delegationsbeslut 
i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för intern 
kontroll under kommande år. En del av nämnderna bör 
även överväga att upprätta skriftliga rutiner när det gäller 
anmälan av delegationsbeslut och se över hur kunskapen 
om delegationsordningen kan öka i verksamheterna. 
Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden rekom-
menderas att se över Krisledningsnämndens behov av 
delegationsordning när nämnden är aktiverad.
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Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Nathalie Johansson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-29 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2023-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger 

dem till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Färdtjänst februari 2023 

Överklaganden färdtjänst och   0 st   

riksfärdtjänst    

Beviljad färdtjänst   79 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst  17 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till  0st 

riksfärdtjänst    

Totalt antal beviljade tillstånd 96 st 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

Antal genomförda färdtjänstresor 25 339 st 

Antal bommar  580 st (2,95 %) 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 12-66 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter  Nr 5-10/2023 

Tillf lokala trafikföreskrifter  Nr 3-5/2023 

Handikapptillstånd  Nr 25-38/2023 

  (varav 0 st avslag, 14 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 9-10/2023 

Dispenser   Nr 7/2023 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 2/2023 (24 st) 

Fordonsflyttning  Nr 2/20223 (21 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 2/2023 (11 st) 

Boendeparkering, Lugnet  Nr 2/2023 (20 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 2/2023 (5 st) 

Boendeparkering, Salängen  Nr 2/2023 (5 st) 

Ny eller ändrad utfart  Nr 1-2/2023 

SUMMA:   24 st 

 

Enskilda vägar 

- 

Samhällsbyggnadsärenden 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

 

Samråd av ändring för 

Trandared, Svärdfästet 

1 och 2, Borås Stad 

(BN2020-

2254).(Enkelt 

planförfarande) 

 

 

Tekniska nämnden 

tillstyrker upprättat 

förslag till detaljplan. 

 

TF 

Förvaltningschef 

 

2/2023 

 

 

 

 

Håkan Torstensson 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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