
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
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Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 22 mars 2021  

OBS! Borås Stadshus AB sammanträder 14:00 och Kommunstyrelsens sammanträde 
startar direkt efter. 

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

 

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

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

   
  

2.  Anmälningsärende 2021-03-22 
Dnr 2021-00219 1.1.2.25 Programområde 1 
  

3.  Delegationsbeslut 2021-03-22 
Dnr 2021-00225 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås 
Dnr 2021-00223 1.1.1.4 Programområde 1 
 

5. Kc2 Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr 2021-00093 1.2.2.1 Programområde 2 
  

6. Kc3 Socialt hållbart Borås 
Dnr 2021-00246 1.4.2.0 Programområde 2 
  

7. Kc4 Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
Dnr 2021-00135 1.1.6.0 Programområde 1 
  

8. PF1 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 
Dnr 2020-00572 1.1.1.1 Programområde 1 
  

9. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2021 
Dnr 2021-00143 2.9.1.1 Programområde 1 
  

10. K2 Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2021 
Dnr 2021-00191 2.9.1.1 Programområde 1 
  

11. KU1 Elevombudets rapport 2020 
Dnr 2021-00121 3.5.1.0 Programområde 3 
  

12. KU2 Handlingsplan suicidprevention 2020-2025 
Dnr 2020-00833 3.7.1.0 Programområde 2 
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13. KU3 Äldreombudets rapport 2020 
Dnr 2021-00064 3.7.1.0 Programområde 2 
  

14. KU4 Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström 
(M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD):  
Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 
Dnr 2019-00094 1.1.1.1 Programområde 2 
  

15. KU5 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), 
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad 
valfrihet och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 
Dnr 2018-00089 1.1.1.1 Programområde 2 
  

16. KU6 Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter 
januari - december 2020 
Dnr 2021-00099 1.4.2.1 Programområde 1 
  

17. KU7 Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020  
Dnr 2021-00098 1.4.2.1 Programområde 1 
 

18. M1 Markanvisningsansökan, Borås kommuns Parkerings AB och Lidl 
Sverige KB, Makrillen 11 vid Brodalsmotet, 
Kyrkängsgatan/Varbergsvägen 
Dnr 2019-00968 3.1.2.2 Programområde 4 
  

19. M2 Stadsutvecklingsprojekt Gässlösa 
Dnr 2020-00836 3.1.2.0 Programområde 4 
  

20. M3 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Martin Nilsson 
(M), Lars-Gunnar Comén (M), Hasse Ikävalko (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Gässlösa 
Dnr 2020-00679 3.1.2.0 Programområde 4 
  

21. E1 Införande av inpasseringssystem på återvinningscentraler, samt 
pilotprojekt med Grönt kort 
Dnr 2021-00104 3.3.3.0 Programområde 1 
  

22. E2 Slutliga koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås Stadshus 
AB 
Dnr 2020-00914 1.2.2.3 Programområde 1 
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23. SP1 Borås Stads remissyttrande över: Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till 
ändring i Boverkets byggregler 
Dnr 2020-00953 1.1.2.1 Programområde 4 
  

24. SP2 Yttrande över åtgärdsvalsstudie väg 180 Borås-Bollebygd-Alingsås 
Dnr 2020-00409 3.1.1.0 Programområde 5 
  

25. SP3 Styrgrupp för genomförande av förberedelser av 
efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan 
Dnr 2020-00447 3.1.2.0 Programområde 5 
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Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00223 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2021 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Moderaterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00093 1.2.2.1 

Kommunfullmäktige 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa Borås Stads program för föräldraskapsstöd. 

Ärendet i sin helhet 

Fritids-och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till revidering av 

programmet för föräldraskapsstöd. Nämnden har remitterat förslaget till 

Individ-och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden och Tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen har även kompletterat underlaget med ett tilläggsyttrande 

ifrån Arbetslivsnämnden kring de nya skrivningarna om hedersförtryck som 

Fritids-och folkhälsonämnden lade till efter remissen. Arbetslivsnämnden har i 

sitt yttrande bifallit tilläggen. 

Alla nämnder som valt att svara på remissen har tillstyrkt programmet förutom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har avstyrkt remissen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det inte behövs ett program 
för föräldraskapsstöd utifrån det arbete som nu bedrivs i Socialt hållbart Borås. 
Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. Det kan 
man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden övergripande som 
beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver stöd med att 
skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat föräldrastöd i staden. 

Fritids-och folkhälsonämnden har besvarat synpunkterna ifrån nämnden genom 
att konstatera att inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av 
befintligt föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i 
sin tur ska utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare 
utveckling av det operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 
föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period. 

Enligt riktlinjen för styrdokument gäller ett styrdokument högst 4 år och sen 
ska det revideras och fastställas på nytt annars upphör dokumentet automatiskt. 
Under denna period kan ett styrdokument revideras ett obegränsat antal gånger 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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och ersättas av ett annat dokument eller tas bort om beslutande instans så vill. 
Kommunstyrelsen ser inga hinder för att ta upp frågan kring 
föräldrastödsprogrammet igen om det finns förslag på nya strategiska 
inriktningar eller ett annat arbetssätt att arbeta med föräldraskapsstöd.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta programmet för 
föräldraskapsstöd.  

Beslutsunderlag 

1. Fritids-och folkhälsonämndens beslut

2. Kompletterande yttrande från Arbetslivsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Fritids-och folkhälsonämnden

2. Individ-och familjeomsorgsnämnden

3. Förskolenämnden

4. Grundskolenämnden

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. Sociala omsorgsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Arbetslivsnämnden

9. Tekniska nämnden.

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 174 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd samt att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 

tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden (se bilaga 3). Vidare översänds 

programmet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 

nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 

perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 

skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 

återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 

Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 

tillstyrkt förslaget.  

Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 

ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 

operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 

förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 

medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 

nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 

tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 

med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 

berörda nämnder.  

Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 

föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 

utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 

operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 

föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 

föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 

under pågående period.   

Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 

folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 

det till Kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 

1. Borås Program För Föräldraskapsstöd

Yrkanden 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på 

följande tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden: 

Yrkande 1: Tilläggsyrkanden: "Vid hedersförtryck sätts familj och heder före 

barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär att 

barnens intressen tillvaratas” samt "Arbetet mot den problematik som finns när 

det gäller hedersförtryck" (Se bilaga 3) 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag. 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 

och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden. 

Yrkande 2: Ändringsyrkaden: "Allmänt öppna förskolor" byts ut mot den 

ursprungliga skrivningen som fanns i remissversionen och lyder: "Öppna 

förskolor med geografisk spridning." samt "Föräldraskapsstöd utifrån 

normkreativt förhållningssätt" byts ut mot den ursprungliga skrivningen som 

fanns i remissversionen och lyder: "Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på 

våldspreventivt arbete." (Se bilaga 3) 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag. 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 

och Kristdemokraternas ändringsyrkanden.     

 . 
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Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Vid protokollet 

Jacob Ingvarsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2020-12-14. 

Håkan Eriksson (C) Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-12-15. 

Rätt utdraget intygar: 

Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Arbetslivsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr ALN 2020-00089 1.1.3.1 

Kompletterande yttrande på revidering av program för 
föräldrakapsstöd 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden bifaller att tillägget i programmet gällande hedersförtryck 
finns med i Borås stads program för föräldrastöd.     

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har tidigare bifallet förslaget från Fritids-och 
folkhälsonämnden om föräldrastöd. Att tillägget ”Vid hedersförtryck  
sätts familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett 
arbetssätt som innebär att barnens intressen tillvaratas”. 

Detta ligger i linje med barnkonversionens inriktning och det är bra att det 
finns med i Borås stads program för föräldrastöd.    

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kompletterande yttrande på revidering av program för
föräldrakapsstöd.



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 
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Datum 

2020-12-09 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd och översänder det till Kommunstyrelsen.  

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 

nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 

perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 

skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 

återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 

Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 

tillstyrkt förslaget.  

Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 

ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 

operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 

förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 

medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 

nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 

tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 

med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 

berörda nämnder.  

Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 

föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 

utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 

operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 

föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 

föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 

Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 

under pågående period.   
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Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 

folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 

det till Kommunstyrelsen för beslut.   

               

Ärendet i sin helhet 

Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden 

skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott. 

 

Sammanfattning  

Programmets utformning är i linje med det arbete som bedrivs kring 

föräldraskapsstöd inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. En stor del av 

nämndens arbete handlar om föräldraskapsstöd och ges till de föräldrar som har 

behov av det och som har sökt stöd för det. Individ- och familjeomsorgens 

uppdrag är att både arbeta förebyggande och indikerat med stöd till föräldrar 

utifrån barnets behov. Den största delen av nämndens föräldraskapsstödjande 

insatser är dock selektiva och biståndsbeviljade utifrån uttalade behov och en 

ansökan om stöd. Det förekommer även förebyggande insatser och 

serviceinsatser som inriktar sig på föräldraskapet. Exempel på detta är 

socialrådgivarna på Familjecentralerna och insatsen Origo som ges till familjer 

utan biståndsinsats. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar utifrån 

barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga 

till förslaget om Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024. 

 

Förskolenämnden  

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 

nedan angivna förslag till ändringar. 

 

Sammanfattning  

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 

behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 

föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 

förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 

alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest. 

 

Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 

Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 

barnkonventionen och barns bästa.  

 

Grundskolenämnden  

Grundskolenämnden tillstyrker Program för föräldraskapsstöd med synpunkter.     
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Sammanfattning  

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 

tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer, tydligare skrivningar om 

”delaktighet från föräldrar” och ”samverkan kring föräldraskapsstöd med 

aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar”, samt tillförande av arbete för 

ökad skolnärvaro som ett område där föräldraskapsstöd är en viktig 

komponent.               

 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 

föräldraskapsstöd till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för 

det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås. 

 

Sammanfattning  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver 

finnas. Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. 

Det kan man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden 

övergripande som beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver 

stöd med att skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat 

föräldrastöd i staden. 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka revidering av Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd och översänder remissvaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden. 

 

Kulturnämnden  

Kulturnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens förslag till revidering 

av ”Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024”. 

 

Sammanfattning  

Kulturnämnden ser gärna att kulturens roll lyfts i programmet. 

Kulturnämndens verksamheter är alla medel och verktyg för att få människor 

att vidga sina vyer och ifrågasätta invanda åsikter och värderingar. Därmed är 

också kultur ett verktyg när det gäller föräldraskapsstöd. Kulturnämnden ser 

fram emot ett fortsatt gott samarbete i dessa frågor. 

 

Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämnden tillstyrker remiss: Program för föräldraskapsstöd till förmån 

för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för det långsiktiga uppdraget 

Socialt hållbart Borås.         

 

Sammanfattning  



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 

skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 

sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 

mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; I 

handlingsplanen har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de 

viktiga komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser Arbetslivsnämnden att ett program 

för föräldraskapsstöd behöver finnas.   

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 

för föräldraskapsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Program För Föräldraskapsstöd 

                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige  
Datum:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ- och  
familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden och 
Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2024
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Program för föräldraskapsstöd
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda uppväxtvillkor. 
Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på barnets sociala, fysiska 
och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 
huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose barnets behov. 
Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas 
stöd i sitt föräldraskap. Allt föräldraskapsstöd i Borås Stad ska utgå från barnkonventionen. 
Detta innebär att arbetet och insatserna ska utgå från barnets perspektiv, barnperspektivet 
och barnrättsperspektivet.  

Föräldraskapsstöd är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 
minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 
föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 
här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.    

Avsikt med föräldraskapsstödet
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina 
barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den 
samlade förmågan hos en förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets 
omvårdnad, uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och därför ska staden erbjuda olika former av stöd, oberoende av familjers 
bakgrund och situation. Behovet av stöd varierar och förändras även under barnet uppväxt. 
Det innebär att Borås Stad behöver erbjuda universella och riktade insatser som är jämt 
fördelade genom barnets hela uppväxt.

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. 
En viktig del är samarbetet med andra aktörer, främst Västra Götalandsregionen genom mödra- 
och barnhälsovården, men även ideella och idéburna organisationer.

För att uppnå detta behövs

• ett kunskapsbaserat arbetssätt 

• ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden

• ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd

• ett inkluderande förhållningssätt gentemot föräldrar

• samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar.

Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats är 
en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och förstärkas. 
Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande arbete, stöd 
till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars barn begår brott 
och våldsprevention. 
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Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning
Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 
föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 
sociala nätverk kring barnet. Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån barnkonventionen och 
barns bästa. 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling 
ska stödja föräldrar. Föräldraskapsstödet ska organiseras så att de universella och riktade 
insatserna kompletterar varandra och stärker det totala stödet till föräldrar.  Föräldraskapsstödet 
ska vara ett erbjudande och bygger på frivillig medverkan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
har ansvar att samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna. Vid hedersförtryck 
sätts familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär 
att barnens intressen tillvaratas.

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. För att underlätta möjligheten att delta 
behöver föräldraskapsstödet vara flexibelt. Borås Stad ska erbjuda både generellt och riktat stöd 
som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett varierat utbud av mötesplatser 
för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens hela 
uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika aktörer 
tydliggörs.

För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 
utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 
oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska tillhandahålla 
lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla 

• Mötesplatser för hela familjen

• Öppna förskolor med geografisk spridning

• Fler arenor för det generella föräldraskapsstödet

• Föräldraskapsstöd på befintliga arenor där föräldrar redan vistas

• Former för rådgivning för föräldrar

• Generella föräldrastödsprogram

• Stöd i parrelationer

• Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp

• Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete

• Arbetet mot den problematik som finns när det gäller 
hedersförtryck
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Datum Instans 

2020-02-25 Kommunstyrelsen 

lngegerd Eriksson 
Handläggare 

Dnr KS 2021-00246 1.4.2.0 

033 357165 

Socialt hållbart Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med målområdena "Bostäder och 

närmiljö" samt "Förntsättningar för arbete" 

Stadsledningskansliet får uppdrag att i samverkan med politiken ta fram 

förslag till målbilder för föreslagna målområden. Detta ska genomföras 

under våren 2021, 

Avsätta medel från statsbidraget 1.250 tkr för att inrätta stödresurser 

kopplat till de tre målområdena. Finansiering sker med de statsbidrag 

som Borås Stad beviljats 2018-20 från Tillväxtverket. 

Programområde 2 kommer att ha ansvar för målområde 

"Förntsättningar för arbete". Programområde 3 ansvarar för "En god 

start i livet". Programområde 4 ansvarar för "Bostäder och närmiljö" 

Ärendet i sin helhet 

I budget 2021 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att under första kvartalet 

2021 återkomma med målbilder för resterande delar av Social hållba1t Borås. 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att 

minska och motverka segregation. Detta genom att arbeta mot mer jämlika 

livsvillkor för våra invånare. 

I det strategiska inriktningsdokument som antogs 2019 pekades barn och unga 

ut som första målområde i arbetet mot det övergripande målet. Utifrån det 

beslutet påpekades också att arbetet kan komma att kompletteras med flera 

målområden i framtiden. 

Strategiskt inriktningsdokument anger utgångspunkterna för arbetet tydligt. 

Arbetet ska ske tvärsektoriellt i syfte att med gemensamt arbete och 

gemensamma insatser minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Arbetet 

forntsätter en tvärsektoriell gemensam målbild som bas tillsammans med 

gemensamma strnkturer och organisation för ledning, styrning, uppföljning och 

utvärdering. 

En viktig forntsättning för att nå vårt mål är att arbetet för att skapa mer 

jämlika livsvillkor och forntsättningar bedrivs uthålligt och långsiktigt över ett 

brett spektrnm av sektorer och genom att ha ett hell1etsperspektiv på frågan. 

Arbetets fokus bör således ha fokus kring de livsvillkor som märnliskor lever 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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under, vilka bland andra omfattar en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott 

arbete, en god försörjning, ett bra boende, en god livsmiljö.  

Om människor inte har likvärdiga uppväxtvillkor, utbildningschanser, 

livsmiljöer, tillgång till det offentliga rummet och bostäder, arbetsmöjligheter är 

inte livsvillkoren jämlika. Särskilt inte om det finns en systematik i ojämlikheten 

mellan, och diskriminering av, olika grupper. 

Därmed är det av vikt att arbetet med Socialt hållbart Borås utökas till fler 

målområden. De förslagna målområden som Kommunstyrelsen förväntas fatta 

beslut om lyfts fram eftersom de av flera olika anledningar är betydelsefulla för 

att skapa likvärdiga livsvillkor och hälsa. 

Utifrån de styrande dokument som ligger till grund för Socialt hållbart Borås, 

den nationella strategin för att minska och motverka segregation samt 

slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (2017:47) redovisas nedan 

förslag för vidare utveckling av Socialt hållbart Borås. 

Målområde ”Bostäder och närmiljö” 

Att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och 

ekonomiskt överkomlig bostad samt en närmiljö som är omhändertagen och 

välfungerande är en grundförutsättning för en god livsmiljö.  

 Det handlar också om att ha tillgång till stadens resurser i form av bland annat 

service, arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden. Det 

handlar även om att säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och 

unga genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid 

bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor. Genom att motverka 

boendesegregation och främja goda boendemiljöer skapas förutsättningar för 

mer jämlika livsvillkor och hälsa. 

Fokus bör därmed vara på en rad övergripande inriktningar som bland annat 

har bäring på att öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen, skapa 

förutsättningar för fungerande närmiljöer och skapa bättre tillgång till fullgoda 

och ekonomiskt överkomliga bostäder.  

Arbetet med målområdet ”bostäder och närmiljö” bör ske både i ordinarie 

uppdrag i bolag och förvaltningar samt i särskilda satsningar bland annat genom 

metodutveckling och kraftsamling i utvalda geografiska i områden, exempelvis 

Norrby. En kraftsamling för insatser i närtid med underhåll och förvaltning för 

de som bor och verkar i områdena.  

Det ger en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt i områdena och minska 

de negativa effekterna av trångboddhet och segregerade boendemiljöer. Det 

kan bidra till ökad trygghet, tillit och sammanhållning mellan grupper på 

områdes- och stadenövergripande nivå. 
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Målområde ”Förutsättningar för arbete” 

Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor roll för en god 

och jämlik hälsa. Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av 

människors livsvillkor. Att ha ett arbete stärker människors känsla av kontroll 

över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Arbete är en bas för 

människors identitet och sociala liv och således utgör detta målområde en 

central betydelse för att uppnå jämlika livsvillkor. 

I dag står många långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om 

personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, utrikes födda samt 

lågutbildade. 

Den tydligaste vattendelaren vad det gäller arbetslöshet går mellan de som har 

en fullgjord gymnasieutbildning och de som saknar en sådan. Oavsett 

utbildningsnivå är arbetslösheten högre för utrikes än inrikes födda, i synnerhet 

de som är födda utanför Europa. 

Det är av vikt att ge invånarna förutsättningar till utbildning och lärande samt 

främja ett livslångt lärande. Detta innefattar också kompetens- som 

utbildningsstöd för dem som idag saknar ett arbete. Vuxenutbildningens 

viktigaste uppgift är att minska skillnaderna i livsvillkor genom att ge människor 

möjlighet att kompensera för ofullständig gymnasieutbildning och få 

förutsättningar att möta förändringar på arbetsmarknaden.   

Att underlätta och bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden samt 

utveckla samverkan med nyckelaktörer så som statliga myndigheter, 

samordningsförbundet, näringslivet och civilsamhället är också exempel på 

insatser som främjar individers möjligheter och förutsättningar till arbete, 

utbildning och egen försörjning. 

Förutsättningar för utökning av nya målområden 

För att arbetet ska kunna bedrivas långsiktigt och systematiskt är det av stor 

vikt att arbeta fram tydliga strategier och åtgärder som nämnder och 

verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för att tillsammans bidra till att öka 

förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.  

En utgångspunkt för hela arbetet, som också betonas i forskningsunderlagen är 

att tyngdpunkten i arbetet ska vara universella insatser. De generella 

välfärdsinsatserna som riktas till alla invånare är grunden, men dessa insatser 

ska samtidigt riktas proportionerligt i relation till olika gruppers eller områdens 

specifika behov. 

Målbilderna bör utgå från verksamheternas kärnuppdrag men skapa 

förutsättningar till samverkan och tvärsektoriellt arbetssätt. Det är av stor vikt 

att målbilderna hänger samman och skapar ett helhetsperspektiv genom att 

knytas till det övergripande målet för socialt hållbart Borås. På så sätt bidrar 

arbetet till ett helhetsperspektiv på frågan.  

Människors liv hänger samman och målområdena inom socialt hållbart Borås 

bör därför på ett tydligare sätt också göra det. Arbetena med de olika 
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målområdena påverkar varandra. Genom samverkan kan utmaningarna mötas 

med gemensamma ansträngningar och målkonflikter hanteras. Samverkan 

möjliggör att olika kompetenser, erfarenheter och resurser kan föras samman 

med gemensamt fokus. Genom samverkan kan staden öka sin rådighet att 

påverka invånarnas livsvillkor.   

Arbetet med att ta fram målbilder för föreslagna målområden ska syfta till att 

skapa en gemensam riktning för framtida åtgärder där invånarna står i fokus. 

Att delaktiggöra verksamheter, professioner, civilsamhället och andra viktiga 

aktörer är en förutsättning för att skapa samverkan och nå en gemensam 

riktning. 

Förutom att arbetet med målbilderna skapar en gemensam inriktning skapar det 

också förutsättningar för bättre uppföljning och utvärdering av arbetet. En 

samlad styrning, uppföljning och samordning av arbetet ökar möjligheterna till 

helhetsanalys och gemensamma avvägningar. Och samtidigt undviks en alltför 

detaljerad insamling och mätande av uppgifter. Det kan i sin tur bidra till en 

ökad tillit till medarbetarnas kompetens. 

För att kunna starta upp arbetet med målbilder för respektive målområde 

behövs stödresurser i form av tre halvtidsanställda processledare. 

Processledarna kommer ha en viktig och långsiktig funktion i samordningen av 

arbetet som helhet. Deras roll och insats kommer att bidra till att skapa 

långsiktiga strukturer för arbetet, samverkan mellan olika målområden, skapa 

förutsättningar för tvärsektoriella processer i arbetet samt att insatserna är 

kunskapsbaserade och bidrar till att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor 

och hälsa 

Finansiering sker med de statsbidrag som Borås Stad beviljats 2018-20 från 

Tillväxtverket. Ingående balans 2021 för dessa medel är 29 690 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse

2. Beslutsförslag

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder och styrelser

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 





Sida fll?J BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 

Liza Lindmark 
Handläggare 
033 357039 

Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00135 1.1.6.0 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås 

Stad och Polismyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har berett och godkänt ärendet 

"Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås 2021-2023" och beslutat (2021-01-26 § 11) att 

överlämna samverkansöverenskommelsen till Kommunstyrelsen för beslut. 

Samverka.nsöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska 

ligga till grnnd för det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka 

för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Samverkansöverenskommelsen 

avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på ge-mensamma 

kraftsamlingar inom följande områden: 

- förlundra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för

problemutveckling

- skapa trygga offentliga miljöer

- gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst

Det gemensamma målet med överenskommelsen 2021 - 2023 är att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Samverkansöverenskommelsen 

w1dertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och av 

Lokalpolisområdeschef Borås. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 2021-03-22

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2021-02-01

3. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,

lokalpolisområde Borås 2021- 2023

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Beslutet expedieras till 

1. VAN.diarium@boras.se

2. SON.diarium@boras .se

3. IFON.diarium@boras.se

4. ALN.diarium@bors.se

5. MF.diarium@boras.se

6. KN.diarium@boras.se

7. GRN.diarium@boras.se

8. FN.diarium@boras.se

9. UN.diarium@boras.se

10. FF.diarium@boras.se

11. LN.diarium@boras.se

12. SBF.diarium@boras.se

13.TEK.diarium@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 Dnr FOFN 2020-00212 1.1.6.0 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås 
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har berett och godkänner ärendet 

”Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås 2021-2023” och beslutar att överlämna 

samverkansöverenskommelsen till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås har reviderats då den tidigare 

samverkansöverenskommelsen avsåg 2018-2020. 

Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås 2021-2023 ska ligga till grund för det operativa 

brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och 

ökad trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig 

överenskommelse, vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande 

områden: 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i

riskzon för problemutveckling

- skapa trygga offentliga miljöer

- gemensamma kraftsamlingar inom områden där behoven är

som störst

Samverkansöverenskommelsen redogör för respektive parts åtagande under 

perioden.  

I Borås Stad har Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget att sammankalla 

det Brottsförebyggande rådet (Brå) och den drogpolitiska ledningsgruppen. 

CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och för att motverka 

organiserad brottslighet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

respektive verksamhet att det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen.  

Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller 

2020/2021 och är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. 

Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och nuvarande 

medborgarlöfte riktar sig till invånarna på Norrby. Löftet innebär konkreta 

aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i 

berörda stadsdelar.  

Det gemensamma målet med överenskommelsen 2021 - 2023 är att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Samverkansöverenskommelsen 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och av 

Lokalpolisområdeschef Borås. 

Beslutsunderlag 

1. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten

2021-2023

Vid protokollet 

Jacob Ingvarsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2021-01-28. 

Håkan Eriksson (C) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-01-28. 

Rätt utdraget intygar: 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 



Samverkansöverenskommelse mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

2021- 2023 

Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på ge-
mensamma kraftsamlingar inom följande områden: 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling

- skapa trygga offentliga miljöer
- gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  

Organisation  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå) och den 
drogpolitiska ledningsgruppen. CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för 
att motverka organiserad brottslighet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive 
verksamhet att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i 
enlighet med överenskommelsen.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 

Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  

- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden

som identifieras, utifrån behov.

Samverkansformer  
Arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen bedrivs i olika forum för samverkan. Pri-
märt är det Brottsförebyggande rådet och den Drogpolitiska ledningsgruppen som prioriterar, ini-
tierar och samordnar övergripande och strategiska insatser. Utöver de strategiskt övergripande 
forumen finns grupper som arbetar mer konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv 



samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande. Flera insatser ryms inom par-
ternas ordinarie verksamhet men förstärks genom samverkan enligt samverkansöverenskommel-
sen. Utöver befintliga forum initieras samarbeten utifrån behov som uppstår. 

Lägesbilder ska tas fram utifrån de samverkansområden som överenskommelsen identifierat. Det 
åligger ansvariga verksamheter att bidra med relevant kunskap till lägesbilder, vilka ska ligga till 
grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2021-2023 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i Borås Stad. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 

Under 2019 har Lokalpolisområde Borås tagit fram ett medborgarlöfte som gäller fram till april 
2021 och utgör ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åta-
gande som undertecknas av lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket rik-
tar sig till invånarna i stadsdelen Norrby. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten på Norrby.  

Kommunikation 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet berör flera aktörer och förutsätter en nära 
dialog och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska bygga på kunskap och samverkan och i det 
blir kommunikationen avgörande. Kunskapsbaserad information ska delges till såväl samarbets-
partners som invånare för att ge en så korrekt bild som möjligt av händelser. Borås Stad och poli-
sen strävar efter en gemensam förståelse och synsätt, vilken bygger på perspektivförståelse och en 
vilja att göra det bästa möjliga för invånarna. 

Samverkansområden 2021-2023 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet  

Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda fler och meningsfulla alternativ. Samarbeten och insat-
ser som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 

Strukturen för ett effektivt och samordnat förebyggande arbete för barn och unga bygger på föl-
jande samverkansområden; brottsförebyggande och trygghetsskapande, drogförebyggande, vålds-
prevention, föräldraskapsstöd och demokratiska fri- och rättigheter.  

Polisen förbinder sig att: 

 delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år

 medverka i arbetet med SIP (samlad individuell plan) vid behov

 vara en aktiv part i arbetet vid kritiska datum

 strategisk samverkan med Borås Stad avseende barn och unga i riskzon



Borås Stad förbinder sig att: 

 vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna

 samordna arbetet med SIP (samordnad individuell plan) och ansvarar för att utveckla for-
mer för att stärka samverkan

 samordna och utveckla arbetet vid kritiska datum

 strategisk samverkan med polisen avseende barn och unga i riskzon

 fokusera på tidiga insatser och våldspreventiva strategier

 ansvara för utbildningar och samordningen av ANDT-coacher

 samordna och utveckla föräldraskapsstödet samt ge relevant stöd till personal som möter
barn och unga i sin profession.

Skapa trygga offentliga miljöer 

De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet eller kön. 

Arbetet bygger på långsiktighet och utifrån olika behov som uppstår. Systematisk samverkan bi-
drar till kartläggning, genomförande och uppföljning av insatser. 

Polisen förbinder sig att: 

 medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering

 identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa

 uppmärksamma osäkra och otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa

 vara en aktiv part i samverkansforum med Borås Stad, genom trafiksäkerhetsrådet och
Brå-trygga miljöer.

 samordna trygghetsskapande insatser i Centrum tillsammans med berörda aktörer

Borås Stad förbinder sig att 

 inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen

 verka för trygga miljöer som är fria från narkotika, med särskilt fokus på stadens parker,
torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap och forskning

 genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-
rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras.

 samordna arbetet genom Brå – trygga miljöer

 genom Borås rent och snyggt genomföra lokala insatser för en ren och snygg miljö på
Hässleholmen och Norrby.

Gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst 

I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områ-
den: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för att 
komplettera polisens och stadens insatser samt att involvera andra samarbetspartners.  
De gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Utöver en nära samverkan på 
dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om behov 
uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta områ-
den uppstår.  



Begreppet område kan även innebära företeelser och trender som är knutna till delar av- eller hela 
Borås och som kräver särskilda insatser, såsom gängkriminalitet, stölder/rån med mera.  

Polisen förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby

 var en aktiv part i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden

 motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism

 aktivt arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld

 medverka i arbetet för säkra och trygga miljöer vid stadens olika mötesplatser, utifrån
uppkomna behov

 medverka i arbetet gällande avhopparverksamhet

 samverka gällande kameraövervakning på allmän plats

Borås Stad förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby

 utveckla säkra och trygga miljöer på Mötesplatsernas på Norrby, Hulta, Hässleholmen,
Sjöbo och Kristineberg.

 utveckla säkra och trygga miljöer i stadens bibliotek och badhus

 genomföra trygghetsronder med berörda verksamheter- och samarbetspartners, för att
förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbetsplats

 medverka i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden

 ansvara för det förebyggande mot hedersrelaterat våld

 ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism

 utveckla avhopparverksamhet i staden

 initiera behov och samarbeta i arbetet med kameraövervakning

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2021 - 2023 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 

Borås den Borås den 

Ulf Olsson Mattias Ramsö 
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef 
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Datum Instans 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 

2021-01-26 Fritids- och folkhälsonämnden 

Dnr FOFN 2020-00212 1.1.6.0 

033 357219 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås 

Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har berett och godkänner ärendet 

"Samverkansöverenskornmelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås 2021-2023" och beslutar att överlämna 

samverkansöverenskommelsen till Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet i sin helhet 

Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås har reviderats då den tidigare 

samverkansöverenskommelsen avsåg 2018-2020. 

Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås 2021-2023 ska ligga till grund för det operativa 

brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och 

ökad t1ygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig 

överenskommelse, vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande 

områden: 

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon 
för problemutveckling 
skapa trygga offentliga miljöer 
gemensamma kraftsamlingar inom områden där behoven är som störst 

Samverkansöverenskommelsen redogör för respektive parts åtagande under 

perioden. 

I Borås Stad har Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget att sammankalla 

det Brottsförebyggande rådet (Brå) och den drogpolitiska ledningsgruppen. 

CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och för att motverka 

organiserad brottslighet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom 

respektive verksamhet att det brottsförebyggande och tiygghetsskapande 

arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
fritidfcikhalsa@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl
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Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller 

2020/2021 och är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. 

Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och nuvarande 

medborgarlöfte riktar sig till invånarna på Norrby. Löftet innebär konkreta 

aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i 

berörda stadsdelar.  

Det gemensamma målet med överenskommelsen 2021 - 2023 är att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Samverkansöverenskommelsen 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och av 

Lokalpolisområdeschef Borås. 

Beslutsunderlag 

1. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten

2021-2023

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Camilla Jansson 
Handläggare 
033 357753 

Dnr KS 2020-00572 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skä1pas i 

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 

sina håll allvarliga och goda svenskh.'Unskaper är en förutsättning för att förstå 

brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 

motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 

funh.'tionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 

nivå av språkh.'Unskap säkerställs. 

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 

äldrenämnden samt Förskolenämnden. 

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 

tillräckliga kvalifikationer men i deras rekryteringsprocess finns förutsättningar 

för att bedöma och rekrytera medarbetare som har goda kunskaper i svenska. 

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs uppfyller motionens 

intentioner. 

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 

sina håll allvarliga och goda svenskh.'Unskaper är en förutsättning för att förstå 

brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 

motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 

funh.'tionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 

nivå av språkh.'Unskap säkerställs. 

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 

äldrenämnden samt Förskolenämnden. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 

och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 

språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 

verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 

varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 

via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 

medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 

prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 

de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 

goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 

kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 

inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 

äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 

språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 

Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 

kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 

handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 

hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs genom 

rekryteringsprocessen och språkombud uppfyller motionens intentioner. 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över motion från Förskolenämnden 2020-10-23

2. Yttrande över motion från Vård- och äldrenämnden 2020-11-02

3. Yttrande över motion från Sociala omsorgsnämnden 2020-11-13

Samverkan 

Respektive förvaltning har samverkat yttrandena över motion i 

Förvaltningssamverkansgruppen.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Vård och äldrenämnden van.diarium@boras.se

2. Sociala omsorgsnämnden son.diarium@boras.se

3. Förskolenämnd fn.diarium@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 



Motion Kommunfullmäktige 
2020-08-27 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet 

Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  

I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  

Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  

I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  

Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 

Kommunfullmäktige besluta 

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD) 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-22 

Förskolenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 Dnr FN 2020-00137 1.2.3.25 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 
och funktionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras alternativa förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet 

Motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet ” har skickats på remiss till Förskolenämnden. 
Kommunfullmäktige föreslås där att besluta:  

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 
utbildad personal. Beroende på vilken anställningsform det gäller går personen 
igenom olika rekryteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs. 

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 
extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 
problem i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet  
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Sammanträdesdatum 

2020-10-22 

Förskolenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att motionen ”Skärp språkkraven 
i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” tillstyrks (bilaga 3 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet tillstyrks.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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2020-10-22 Förskolenämnden 

Dnr FN 2020-00137 1.2.3.25 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion "Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 

och funktionshinderverksamhet" och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Friden (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

rese1verar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridens 

(M) med fleras alternativa förslag till beslut.

Sammanfattning 

Motionen "Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

fun1.'tionshi.nde1verksamhet " har skickats på remiss till Förskolenämnden. 

Kommunfullmäktige föreslås där att besluta: 

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 

förskola och fun1.'tionshi.nderverksamhet har tillräckliga kunskaper i

svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 

och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 

fun1.'tionhi.nderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 

ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 

verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 

utbildad personal. Beroende på vilken anställningsfo1m det gäller går personen 

igenom olika rekiyteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs. 

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 

extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 

problem i verksamheten. 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet” att besluta: 

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg,

förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i

svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt

och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.

- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och

funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de

ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Vård- och 

äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  

Att ha en god kompetensförsörjning är ett prioriterat mål i förvaltningens 

verksamhetsplan. Det betyder att förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera 

och rekrytera utbildad personal. Om andelen utbildade barnskötare och 

förskollärare som finns i verksamheten är hög är språkkunskaperna på en hög 

nivå då dessa medarbetare har avklarat en gymnasial eller högskoleutbildning i 

det svenska utbildningsväsendet vilket ställer krav på att behärska svenska 

språket i såväl tal som skrift.  

Vikarier som kommer in i verksamheten genomgår ett rekryteringsförfarande 

hos Borås Stads bemanningsenhet område pedagogik. Bemanningsenheten 

ligger under Grundskolenämndens ansvarsområde. Grundkrav är att de som 

söker måste ha genomgått SFI D för att bli aktuella. Personerna blir inte per 

automatik anställda, utan medarbetarna på bemanningsenheten genomför både 

telefonintervjuer där språket är en av delarna som kontrolleras och fysiska 

intervjuer där de träffar kandidaterna för att, bland annat, ytterligare säkerställa 

att kandidaten behärskar svenska språket. I dagsläget genomförs inte några 

skriftliga tester, men bemanningsenheten håller på att se över sitt 

introduktionsmaterial för att digitalisera och kommer i och med detta att 

genomföra ett kort kunskapstest digitalt. Vikarier från bemanningsenheten 

genomför endast en liten del dokumentation.  

De medarbetare som rekryteras in på tidsbegränsade anställningar genomgår ett 

rekryteringsförfarande, antingen via bemanningsenheten eller via rektorn. 

Oftast är det medarbetare som från början anställs i bemanningsenheten som 

erbjuds längre tidsbegränsade anställningar, och dessa personer har hanterats 

enligt beskrivningen ovan. När rektor själv sköter rekryteringen träffar alltid 

rektorn personen och säkerställer att personen har ett språk som är tillräckligt 

bra för att utföra arbete på förskolan.  

I Förvaltningens Kompetensförsörjningsplan ingår att stötta outbildade 

medarbetare att valideras till barnskötare. Utbildningen genomförs via 

Almåsgymnasiet och här kan elever med behov få språkstöd. Att erbjuda de 

medarbetare som behöver extra stöttning i svenska språket språkundervisning 
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är i dagsläget inte ett område som lyfts i kompetensförsörjningsplanen, då detta 

inte tidigare identifierats som ett problem i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och

funktionshinderverksamhet

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

Vård- och äldrenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 122 Dnr VAN 2020-00226 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ”.   

Reservation  
Moderaterna och Krisdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 

I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt samt kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i kunskapen i svenska 
bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 
vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som finns i stora 
delar av Sverige.  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 
kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 
effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 
kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 
(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 
behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 
Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 
försvåra rekryteringsläget i dagsläget.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget.    
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Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

Vård- och äldrenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förslag och yrkanden 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar på att 
initiativärendet ska tillstyrkas.  

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag.  

Beslutsgång:  
Ordförande stället förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Moderaterna och 
Kristdemokraterna begär omröstning.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja innebär bifall till ordförandes förslag.  
Nej innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.   

Omröstningsresultat:  
Vid omröstning röstas ja av: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Mohamed Ben 
Maaouia (S), Marie Sandberg (S), Bo Unosson (C), Göran Larsson (MP), 
Gunbritt Johansson (V) och Johan Wikander (L). Röstar nej gör: Hans 
Gustavsson (KD), Anna-Clara Stenström (M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Björn Qvarnström (SD).  

Med 7 ja-röster mot 4-nej röster beslutas bifall till ordförandes förslag.

Beslutsunderlag 

1. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och
funktionshinderverksamhet

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen
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Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

2020-10-27 Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00226 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Skärp språkkraven i 

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen " Skärp språkkraven i

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ". 

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 

funh.'tionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 

det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 

omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 

kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 

skriftligt samt kwllla tillgodogöra sig mw1tlig och skriftlig information. I 

motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 

förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 

att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och ku111la 

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det fullls brister i kw1skapen i svenska 

bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 

vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som fums i stora 

delar av Sverige. 

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 

Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 

kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 

effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 

kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 

(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 

behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 

Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 

försvåra rekryteringsläget i dagsläget. 

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 

intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 

höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget. 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 

det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister.  

I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av 

skyddsombuden att språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad 

stress hos personal. Många av skyddsombuden beskriver konsekvenser som 

utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har uttryckt att arbeten inom 

vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt. Vård- och 

omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

Goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och 

kunna dokumentera och överlämna korrekt information. Framför allt om 

arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre som har annat modersmål, 

är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta till sig 

och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  

Motionärerna vill att tydligt språkkrav vid nyanställning, ska säkerställa att den 

som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att 

arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska 

erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda 

språkkrav. Motionärerna menar att de krav som ställs idag i Borås Stad, inte 

säkerställer att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska 

språket. Anhöriga, brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också 

finns brister i muntlig kommunikation.  

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 

äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 

kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 

skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 

motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 

förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 

att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 

tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

2020-06-15 lämnade Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett 

initiativärende till Kommunstyrelsen om att ge Personal och förhandling i 

uppdrag att införa krav på tillräckliga kunskaper i det svenska språket för de 

som nyanställs inom äldreomsorg och förskola. Initiativärendet avslogs av 

Kommunstyrelsen 2020-06-15.   

Vård- och äldrenämndens yttrande:  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjningen inom 

vård och omsorg. Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i 

kunskapen i svenska bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att 

rekrytera personal och vikarier med goda kunskaper i svenska. Sommaren 2020 

sökte däremot många med goda kunskaper i svenska sommarvikariat inom 

Vård- och äldrenämndens verksamheter. Både kunskapen i svenska språket och 
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tillgång till körkort var goda hos sommarvikarierna. Om det är tillfälligt eller en 

bestående förändring, är för tidigt att säga.  

För att långsiktigt förbättra rekryteringsläget behöver yrken inom vård och 

omsorg göras mer attraktiva. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att 

öka förutsättningarna för en god kompetensförsörjning, deltar Vård- och 

äldrenämnden i programmet Svensk gymnasielärling. De elever som går 

lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin arbetsplatsförlagda 

del av sin utbildning i Vård- och äldrenämndens verksamheter, får idag lön 

under den tid de är på sin arbetsplats. Syftet är att locka fler till arbete inom 

nämndens verksamheter, att fler ska bli intresserade av att söka utbildning inom 

vård och omsorg, samt att fler lärlingar fullföljer utbildningen.  

För de ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet finns också 

möjligheter att arbeta som sommarvikarie utöver de feriearbetare som anställs. 

Vård- och äldrenämnden har också skapat förutsättningar för att kunna anställa 

minderåriga, dvs personer som är 17 år och som fyller 18 under innevarande år, 

under förutsättning att vissa krav uppfylls bland annat vad gäller dygnsvila och 

arbetsuppgifter.  

Vård- och äldrenämnden var 2019 den nämnd som tog emot flest feriearbetare, 

då nämnden tog emot 342 ungdomar. Under sommaren 2020 reducerades 

antalet på grund av pandemin, då endast 54 ungdomar kunde tas emot. Att ta 

emot feriearbetare är viktigt för att få ungdomar intresserade av yrken inom 

vård och omsorg.  

För Vård- och äldrenämnden är det viktigt att medarbetare inom 

äldreomsorgen har goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med 

den enskilde, dokumentera och ta del av instruktioner som behövs i arbetet. 

Vård- och äldrenämnden har därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att höja 

kvaliteten och säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.  

Sedan januari 2020 krävs minst 1500 gymnasiepoäng, enligt Skolverkets 

nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, för att få 

en tillsvidareanställning som undersköterska. I detta paket ingår minst godkänt 

betyg i Svenska 1. Om vård- och omsorgsutbildning saknas kan 

visstidsanställning som vårdbiträde (utan utbildning) bli aktuellt förutsatt att 

man bedöms lämplig och uppfyller språkkrav. För vårdbiträde (utan utbildning) 

är kravet på svenskkunskaper ”goda kunskaper”, med grundsvenska som 

tidigare riktlinje vid anställning. Detta innebär i praktiken en höjning av 

språkkraven och effekterna väntas visa sig på sikt.  

Nytt för 2020 är att förvaltningens bemanningsenhet i rekryteringsprocessen av 

tim- och semestervikariat (visstidsanställda utan vård- och omsorgsutbildning), 

använder sig av Europarådets framtagna språk-skala som hjälpmedel för att 

bedöma kandidatens reella språkliga kunskaper. Språkskalan består av sex olika 

nivåer. För att vara aktuell för tim- semestervikariat (visstidsanställning) inom 

Vård- och äldrenämndens verksamheter krävs som lägst bedömning av skriftlig 

och muntlig kompetens där man har förmåga att använda språket självständigt.  
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Att ytterligare höja tröskeln för att få tillsvidareanställning inom vård och 

omsorg riskerar att leda till brist på medarbetare vilket skulle drabba brukarna 

och försämra arbetsmiljön för befintliga medarbetare.  

För att höja medvetenheten om språkets betydelse och språkkompetensen hos 

befintliga medarbetare arbetar nämnden med Språkombud. Detta har varit en 

viktig satsning för Vård- och äldrenämnden. Namnet Språkombud är 

varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Borås 

Stad och Bollebygds kommun är sedan 2019 ett lokalt certifierat VO-College. 

Ett av de lokala målen är att implementera Språkombud i syfte att stärka språk- 

och kommunikationskompetensen på arbetsplatserna.  

För att få använda titeln Språkombud krävs att personen genomgått fullständig 

utbildning.. Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 

kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 

handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 

hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Språkombud bistår 

också i arbetet med att ta fram informations- och introduktionsmaterial i syfte 

att förenkla texter och ta fram förklaringar till vissa begrepp som används i 

verksamheterna. De första språkombuden utbildades 2019, alltså samma år som 

Borås Stad certifierades. Hittills har ca 50 medarbetare utbildats som 

språkombud inom Vård- och äldrenämndens olika verksamheter och planen är 

att utöka antalet ytterligare. Någon formell utvärdering är inte genomförd än, 

men satsningen är uppskattad i verksamheterna.  

Motionärerna föreslår att anställda ska erbjudas utbildning i svenska språket. 

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 

Språkombud uppfyller dessa intentioner, samt att satsningen behöver 

utvärderas för att kunna se effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare 

språkprojekt.  

De med lägre kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för 

invandrare (SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö 

som behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg 

i Sverige.  

Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle försvåra 

rekryteringsläget i dagsläget och hänvisar till ovanstående vidtagna åtgärder för 

att höja kunskapsnivån i svenska språket.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 

intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 

höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och

funktionshinderverksamhet

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-10-21. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Sociala omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133 Dnr SON 2020-00124 1.1.3.1 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anse motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” som besvarad i enlighet 
med förvaltningens yttrande och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och
funktionshinderverksamhet
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Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

2020-10-19 Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00124 1.1.3.1 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen "Skärp språkkraven i

äldreomsorg, förskola och funh.'tionshinderverksamhet" och skickar yttrandet 

till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 

allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 

kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 

förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 

överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 

äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 

språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 

muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 

Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 

leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 

idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i

svenska språket. 

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och 

funktionshinderverksamheten ska tydligt språkkrav säkerställa att den som 

erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att arbetet 

kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas 

utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. I 

motionen beskrivs vidare att de krav som ställs idag i Borås Stad säkerställer 

inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Inom funktionshinderverksamheten agerar Sociala omsorgsnämnden dels som 
huvudman och beställare, dels som arbetsgivare i de fall verksamheten sker i
egen regi. Nuvarande rekiyteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra 
bra rekiyteringar till verksamhet i egen regi. 
Som beställare ska Sociala omsorgsnämnden säkerställa att den omsorg och 

vård som ges biukarna håller god kvalitet, oavsett om den utförs av en privat 

eller en kommunal utförare 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E post Telefon 

033-35 70 00 vxl
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I kravspecifikationen för privat utförare inom LOU anges att i verksamheten 
ska alla medarbetare ha bland annat sådan språkförmåga att den enskildes 
behov av stöd, service och omvårdnad utifrån funktionsnedsättning tillgodoses. 
Vidare ska utföraren säkerställa att alla medarbetare som anställs, inklusive de 
som tas över i en eventuell verksamhetsövergång och timanställda, får 
individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfarna 
medarbetare. Utföraren ska ha ett skriftligt introduktionsprogram som vid 
begäran ska uppvisas till beställaren.  

Det är vidare varje utförares ansar att rekrytera personal som är lämplig för 
uppdraget, liksom att säkerställa personalens kompetens även när det gäller 
kunskaper i det svenska språket.  

Uppföljning av utförare och avtalsvillkor görs rutinmässigt och på förekommen 
anledning. Avviker utföraren i efterlevnad av avtalsvillkoren kan Sociala 
omsorgsnämnden vidta sanktionsåtgärder.  

Vid rekrytering av semestervikarier och timvikarier inom sociala 
omsorgsförvaltningen görs vid den första intervjun, som sker över telefon, en 
bedömning av den sökandes verbala språkliga kunskaper. De sökande som går 
vidare efter den första intervjun får även svara skriftligt på ett antal frågor i 
syfte att också göra en bedömning dels av förmågan att uttrycka sig skriftligen, 
dels av förmågan att förstå en skriven text..   

Kunskapsrekommendationer för personal inom funktionshinderverksamheten 
finns därtill redan framtagna av Socialstyrelsen. 

Flera stora samhällsaktörer, bland annat SKR, framhåller att en ökad befolkning 
i kombination med minskat utbud på arbetskraft innebär utmaningar för 
välfärden. För att kunna erbjuda god omsorg behöver kommunerna ta tillvara 
på de kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Sociala omsorgsnämnden 
bedömer att nuvarande rekryteringsprocess inom förvaltningen är tillräcklig för 
att göra bra rekryteringar. Likaså bedöms uppföljningar av utförare och 
avtalsvillkor tillgodose att utföraren har personal med rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och
funktionshinderverksamhet

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson 
Ordförande 



Borås Stad 
Sida 
3(3) 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Marie lngvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18

Dnr KS 2021-00143 2.9.1.1 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 
för 2021 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 550 000 kronor. 

Ärendet i sin helhet 

Kommw1styrelsen anser att IF Elfsborg bidrar till Borås renomme som stad 
med elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 
kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 
publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan många år ett marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, 
som spelar i Allsvenskan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. 
Klubben slutade på andra plats i Allsvenskan 2020. 

Avtalet med IF Eltborg tecknas 2021 liksom förra året mot bakgrund av de 
konseh.-venser som pandemin Corona/ covid-19 medfört för hela samhället. 
Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Förbudet gäller från 24 november 2020 för hela landet och tills vidare. För 
fotbollens del gäller begränsningen publik; inte t.ex. spelare, ledare och 
funh.'tionärer. Svenska Fotbollförbw1dets skarpa rekommendation är att tills 

vidare helt w1danbe sig publik på de matcher som genomförs. I nuläget är det 
osäkert om och när matcherna kan komma att spelas inför publik. 

Kommw1styrelsen menar att marknadsföringsavtalet med IF Elfsborg ska ses 
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2021 med 
förhoppning om att publik kan tillåtas under senare delen av säsongen. 

Beslutsunderlag 

Avtal 

Beslutet expedieras till 

Sten Strinäs, IF Elfsborg, Algårdsvägen 32, 506 30 Borås 

Ulf Olsson 

Kommw1styrelsens ordförande 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 
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Datum Instans 

2021-03-22 Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2021-00143 2.9.1.1 

Marie lngvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2021 

Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad 

Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra 

Borås. 

1. Avtalet avser säsongen 2021 och gäller 1 april till 31 december 2021.

2. Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan och Svenska cupen. Avtalet gäller
det svenska seriespelet. Spel i europeisk cup är inte inkluderat.

Klubbens åtagande 

3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan - placering
och storlek efter överenskommelse mellan parterna. Under 2021 profileras
budskap om Borås 400 årsjubileum.

4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap om Borås 400-
årsjubileum på led-skyltarna vid planens långsida.

5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att
marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdoms
verksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfållen under kontraktstiden. Parterna
överenskommer för varje tillfålle hur många och vilka spelare som deltar. Klubben
ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare.

6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Allsvenskan att
lotta ut bland Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Borås Stad,
Kommunikationsavdelningen, 501 80 Borås.

7. Kommunen får 500 biljetter till Elfsborgsdagen i Borås Djurpark att dela ut till
Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Borås Stad, Kommunikations
avdehlingen, 501 80 Borås.

8. Om klubben arrangerar Elfsborgsgalan rar kommunen tio biljetter till denna.
Dessa skickas till Borås Stad, Representationskommitten, 501 80 Borås.
Representationskommitten fattar beslut om vem som representerar Borås Stad vid
galan.

9. Andra inbjudrlingar till sponsorsa1.'tiviteter och liknande sammanhang ställs till
Representationskommitten, Borås Stad, och skickas via e-post till
boras.stad@boras.se. Kommitten fattar beslut om eventuellt deltagande från
kommunens sida. 

Kommunens åtagande 

10. Kommunen betalar till klubben 550 000 kr mot faktura.

Stadsledningskansliet 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Övrigt 

11. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 10 förfaller till
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3.
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.

12. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och
i digitala medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av
klubben.

13. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

14. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den 

Ulf Olsson Sten Strinäs 

Kommunstyrelsens ordförande IF Elfsborg 
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Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2021 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Nonby IF om marknadsföringssamarbete 

för 2021 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor. 

Datum 

2021-03-04 

Datum 

2021-03-05 

P' Tillstyrkes 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Annette Carlson 
Kommunalråd 

r Alternativt förslag 

Datum 

2021-03-10 

P' Tillstyrkes 

Andreas Exner 
Kommunalråd 

r Alternativt förslag 

Diarienummer: KS 2021-00191 2.9.1.1 

Handläggare: Marie lngvarsson 

Datum 

2021-02-22 Marie lngvarsson 
Avdelningschef 

Programområde 01 

@] 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Marie lngvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18

Dnr KS 2021-00191 2.9.1.1 

Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete 

för 2021 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor. 

Ärendet i sin helhet 

Kommw1styrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renomme som stad med 

elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 

kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 

publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som 

spelar i Superettan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. Laget 

kom på elfte plats i Superettan 2020. 

Avtalet med Norrby IF tecknas 2021 liksom förra året mot bakgrund av de 

konseh.-venser som pandemin Corona/ covid-19 medfört för hela samhället. 

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Förbudet gäller från 24 november 2020 för hela landet och tills vidare. För 

fotbollens del gäller begränsningen publik; inte t.ex. spelare, ledare och 

funh.'tionärer. Svenska Fotbollförbw1dets skarpa rekommendation är att tills 

vidare helt w1danbe sig publik på de matcher som genomförs. I nuläget är det 

osäkert om och när matcherna kan komma att spelas inför publik. 

Kommw1styrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Norrby IF ska ses 

som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2021 med 

förhoppning om att publik kan tillåtas under senare delen av säsongen. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal

Beslutet expedieras till 

1. Norrby IF, Fredrik Hjelm, Ramnavallen, Parkgatan 26, 504 39 Borås.

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförade 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



Sida rllIJ BORÅS STAD Avtal 1(2) 

Datum Instans 

2021-03 -22 Stadsledningskansliet 
DnrKS2021-001912 . 9.1.1 

Marie lngvarsson 
Handläggare 

033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2021 

Detta avtal har träffats mellan Nonby IF, nedan kallad klubben, och Borås Stad 
Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra 
Borås. 

1. Avtalet avser säsongen 2021 och gäller 1 april till 31 december 2021.

2. Avtalet gäller klubbens spel i Superettan.

Klubbens åtagande 

3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan - placering
och storlek efter överenskommelse mellan parterna. Under 2021 exponeras
budskap om Borås 400-årsjubileum

4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap om Borås 400-
årsjubileum på led-skyltarna vid planens långsida ..

5. Kommunen kan använda spelare ur laget i ah.-tiviteter eller fotografering för att
marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdoms
verksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna
överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare som deltar. Klubben
ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare.

6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Superettan att
lotta ut bland Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Borås Stad,
Kommunikationsavdelningen, 501 80 Borås.

7. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter och liknande sammanhang ställs till
Representationskommitten, Borås Stad, och skickas via e-post till
boras.stad@boras.se. Kommitten fattar beslut om eventuellt deltagande från
kommunens sida.

Kommunens åtagande 

8. Kommunen betalar till klubben 200 000 kr.

Övrigt 

9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 8 förfaller till
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3.
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.

Stadsledningskansliet 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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10. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och
i digitala medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av
klubben.

11. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den 

Ulf Olsson Fredrik Hjelm 

Kommunstyrelsens ordförande Norrby IF 
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2021-02-25 Kommunstyrelsen 

Johanna Armå 
Handläggare 
033-357013

2021-00121 

Elevombudets rapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Elevombudets rapport 

Sammanfattning 

I Elevombudets rapport belyses att ärendena har ökat med 35 % från 2019. De 

ökade ärendena har inneburit mer kontakt med skolans personal och även 

verksamhetschef ema på Grundskoleförvaltningen. Många ärenden är kopplade 

till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utifrån det 

kommer rappo1ten inrikta sig på både specialkost för elevgruppen och 

dilemman angående önskade basuredningar. 

Rappo1ten tar även upp områdena trygghet och kränkningar från LUPP 2020 

kopplat till rapporten 2019 där Elevombudet presenterade statiskt från 

kränkningsanmälningar. 

I färre ärenden än förväntat har vårdnadshavare lyft Barnkonventionen. 

Elevombudet har fortsatt att arbeta med det lokala nätverket och pandemin har 

inte påverkat arbetet utöver att besök på skolor och föräldraföreningar inte gått 

att genomföra. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Elevombudets rappo1t 2020

2. Elevombudets rapport 2020

Beslutet expedieras till 

1. gm.diarium@boras.se

2. info@bkskola.org

info. boras@engelska.se

info. boras@h.'Unskapsskolan.se

info@malmen.com

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Sida 
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Elevombudets rapport år 2020 

1 Inledning 

Elevombud (EO) har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör 

organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. EO riktar sig 

både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en neutral part 

som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande 

behandling och andra skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan 

vårdnadshavare till kommunens tjänstepersoner och andra verksamheter som 

arbetar med barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges 

information om såväl skolans som deras egna rättigheter och skyldigheter. 

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och 

Barnkonventionen. EO omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL & Skollagen) och har en anmälningsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen (SOL) att genast anmäla till Socialnämnden om den får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  

EO har en kontinuerlig kontakt med Grundskoleförvaltningen och de 

fristående skolorna. Detta för att skapa en dialog, informera och kunna stämma 

av med varandra. Nytt för i år är att EO deltar på samverkansmöten mellan de 

fristående skolorna och Grundskoleförvaltningen. Det är ett bra forum att hålla 

sig ajour med vad som händer i det dagliga arbetet mellan och inom 

skolformerna. Vid behov kan EO informera alla samtidigt.  

Samverkan och öppenhet är förutsättningar för att tillsammans kunna skapa en 

trygg arbetsmiljö för Borås Stads skolelever. 

I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år lyfter EO 

specialkost för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 

basutredningar och vad elever i årskurs 8 svarat i LUPP-undersökningen 2020 

angående kränkningar och trygghet. I rapporten 2019 lyftes bland annat trygga 

miljöer, något som EO återkommer till, då skolbesök inte varit möjliga detta år. 
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2 Elevombudets uppdrag 

Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som 

elever, från förskoleklass till årskurs nio, i olika skolfrågor bland annat 

kränkningar. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand att försöka lösa 

de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan. 

Ibland kan situationer ändå uppstå så att relationer blivit ”infekterade” och då 

kan EO hjälpa till. Funktionen har inga juridiska befogenheter och kan inte 

ändra den åtgärd skolan vidtagit. Genom att tolka de beslut som tagits, titta på 

åtgärder, förklara skolans och deras egna rättigheter och skyldigheter, så kan 

familjer få hjälp och stöd. I en förlängning återskapas förhoppningsvis 

kontakten och förtroendet för skolan. Vid behov informeras rektor och ibland 

även berörd verksamhetschef. I avstämningsmöten med 

Grundskoleförvaltningens Kvalitetsavdelning och ledning för de fristående 

skolorna informeras om saker EO uppmärksammat. Detta för att bidra till en 

kvalitetsförbättring. Elevombudet kan även informera om sitt pågående arbete.  

För EO är det barnets bästa som ska vara utgångspunkten och att se dem som 

hela stadens barn. 

3 Beskrivning av nuläget 

 Kontakt med skolorna 

Elevombudet börjar bli känd och det har varit ett ökat antal kontakter med 

rektorer och annan personal på skolorna. Vid höstterminens start hörde skolor 

av sig för att beställa informationsmaterial om EO att ha på skolorna. 

Elevombudet märkte att det under året utvecklats nya samarbetsformer med 

skolan för att stötta eleven och vårdnadshavaren. Samverkan för elevernas bästa 

är ett av EO:s mål. 

Ett exempel är där elev och lärare bjudit in EO för ett samtal innan ett 

samverkansmöte. På så vis har eleven blivit hörd i ett tryggt sammanhang. 

Under hösten har EO deltagit i en utbildning för rektorerna på temat 

Utmanande barn. 
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 Ökade antal ärenden 

Under 2020 har antalet ärenden ökat med 35 % jämfört med år 2019. 

Sammanlagt inkom 62 ärenden, 40 under våren och 22 under hösten. 

Två ärenden har återkommit från 2018/2019 och två ärenden har följt med från 

slutet av 2019. Inga av dess fyra ärenden är inräknade i statistiken för 2020. 

Med det ökade antalet ärenden blev det mer kontakter med skolledning, 

elevhälsa och även med verksamhetscheferna.  

Ärendena har varit utspridda under året. Det som skiljer sig från tidigare år är 

att vårdnadshavare även tar kontakt under loven. Flertalet av de 62 ärendena 

rör elever i årskurs 3-6 och merparten i dessa handlar om behov av stöd, både 

kunskapsmässigt och socialt. Det är inte ovanligt att eleverna har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), ett resultat som EO kopplar till 

att BUP och Ungas psykiska hälsa tipsar om funktionen. NPF-diagnos är 

vanligt även i övriga ärenden där EO blir kontaktad. I ärenden kopplade till 

NPF uttrycks ofta en oro från vårdnadshavare för att barnet ska bli 

hemmasittare när det inte mår bra i skolmiljön.  

Av årets ärenden har två stycken gällt skolvalet till årskurs 7. Elevombudet har 

då hänvisat till ansvarig på Grundskoleförvaltningen. Ofta handlar det om en 

oro inför skolbyte utan vänner. Tre ärenden har inkommit från 

kranskommunerna. De har då hänvisats tillbaka till skolan eller huvudman i 

respektive kommun. Sannolikt har de hittat kontaktuppgifter i Västra 

Götalandsregionens verksamheter för barn och unga. 

 Möten på skolor 

Elevombudet har deltagit tillsammans med vårdnadshavare på 13 möten under 

året: sex skolmöten, ett SIP-möte (Samordnad individuell plan) och sex 

Västbusmöten. Samverkansmötena har haft uppföljningsmöten vilket gjort att 
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EO följt en elev utspritt under en termin till ett helt läsår. Det finns även några 

ärenden som EO följer sedan 2019.  

Det finns tre tydliga anledningar till att vårdnadshavarna önskar att EO finns 

med på möten: 

 Stöd utifrån osäkerhet i att prata i stor grupp/med myndighetspersoner

och hjälp att komma ihåg att lyfta saker.

 Hjälp med  ”utsatthet” som de kan känna på möten.

 Svårt att förstå skolspråk – både i tal och skrift.

Specialkost, personlig kost eller önskekost

I ärenden där eleven har en NPF-diagnos kommer kosten upp som en följd av 

funktionsnedsättningen. Det är än tydligare om eleven medicinerar. Eleverna 

kan ha svårigheter att äta all kost, exempelvis när maten är blandad och en del 

vill ha väldigt ensidigt kost. För att orka en skoldag med att prestera och klara 

av den sociala relationen är kost viktig. De vårdnadshavare som varit i kontakt 

med EO berättar att eleverna fått den kost de behövt.  

Elevombudet har varit i kontakt med BUP, de fristående skolorna och ansvarig 

för övergripande kost för grundskolorna i Borås Stad, för att höra hur de möter 

behovet. Alla skolverksamheter, utom Borås Kristna Skolan, behöver stöd av 

ett läkarintyg för att kunna ge anpassad kost för elever med NPF. BUP 

benämner det önskekost. Namnet önskekost upplever skolverksamheterna som 

missvisande. De kommunala skolorna används benämning personlig kost i 

ansökningsformuläret och de fristående använder begreppet specialkost. Det är 

tydligt att alla skolor gör anpassningar för att tillgodose elevens behov. Bland 

annat ges specialkost i väntan på att läkarintyget ska komma. På 

Kunskapsskolan öppnas matsalen 10-15 minuter tidigare vid behov, för att 

eleven ska ges en lugnare stund. Skolorna vittnar även om att de ofta får vara 

flexibla och beredda på att ändra till det som fungerar av kosten. Det är inte 

ovanligt att eleverna ändrar sina matpreferenser. I enstaka fall är elevens 

förhållande till mat så pass komplicerat att denne kan få näringsdryck utskrivet 

på recept. Ibland skickar även vårdnadshavare med ett komplement för att 

barnet garanterat ska få i sig något.  

BUPs sjuksköterskor uppger att ca 35 % av de inskrivna barnen med NPF-

diagnos får läkarintyg på att de behöver annan kost. 

Elevombudet har erfarenhet av att personal inom kost och lokalvård ofta 

kommer i kontakt med elever i behov av särskilt stöd när ordinarie personal 

inte alltid är på plats och att deras roll kan bli väldigt betydelsefull för eleverna. 

Yrkesgrupperna har ingen extra utbildning i att möta eleverna inom NPF-

spektra. Något som EO tycker vore en bra framtidsfråga då måltidspersonalen 

har en viktig roll och ser mycket. De kan vara den enda kända personalen om 

den ordinarie inte alltid finns nära till hands. På så vis kan matsalen bli en 

tryggare plats.   



7(12) 

Elevombudets rapport år 2020 

 Förväntan på basutredningar 

I samtal med vårdnadshavare kommer det ibland upp att BUP hänvisar till att 

skolan ska göra basutredningar som underlag för BUPs ADHD utredningar. I 

skolans uppdrag ingår att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

utifrån bland annat skollagen. 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. SFS 2010:800, 2 kap. 25 § 

Regionen, där BUP ingår, har ett vårduppdrag och de har ansvar för all hälso-

och sjukvård om inget annat avtalats. I Skolverkets Vägledning för elevhälsan 

(s.31) står det bland annat att utredningar de gör ska bidra med psykologisk 

kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. En elev ska 

få individuellt stöd oavsett om den har en diagnos eller inte för att ”utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 3 §). 

BUPs hänvisning till att skolan ska göra en basutredning ger vårdnadshavarna 

förväntningar. De blir besvikna och uppgivna när skolan säger ”nej” och redan 

infekterade relationer förvärras. I början av året var EO inbjuden till BUPs 

ADHD-enhet. Då diskuterades bland annat ADHD-utredningar och EO 

förklarade att skolan gör de utredningar de behöver för att stödja elevernas 

utveckling. Elevombudet hänvisade även till ovanstående text, att eleven har 

rätt till stöd oavsett diagnos eller inte. Det finns en stor tilltro från 

vårdnadshavarna till att en diagnos ska förändra förutsättningarna för stöd 

deras barn. Elevombudet förklarar för vårdnadshavarna att alla skolor har 

väldigt olika förutsättningar utifrån resurser i lokal och personal. Det behöver 

tas hänsyn till det när EO lyssnar in vilket stöd och resurser som ges eller 

önskas av vårdnadshavare för deras barn. 

 Nätverk, lokalt och nationellt  

Elevombudet har haft kontinuerlig kontakt med flera av verksamheterna i det 

lokala nätverket. Framförallt med Ungas psykiska hälsa, Barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och Individ och familjeomsorgen Barn och Unga 

(IFO).   

Det nationella nätverket med barn- och elevombud har digitala månadsmöten. 

4 Årets LUPP-undersökning årskurs 8 

I 2019 årsrapport skrev EO om kränkningsrapporterna som inkommit till 

Grundskoleförvaltningen under året. Hösten 2020 genomfördes LUPP-

undersökning (lokal uppföljning ungdomspolitiska programmet) i årskurs 8. En 

nationell undersökning från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor). Samtliga skolor utom Internationella Engelska skolan har 

svarat.  
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Elevombudet valde att titta på frågor om utsatthet och diskriminering kopplat 

till skolan.  

 Av de elever som svarat ”ja” valde några att besvara följdfrågan om vart de 

blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta. De tre mest utsatta ställena är 

 I skolan 139 stycken 

 Mobilen/internet  57 stycken

 På stan/i centrum 21 stycken

Elevombudet valde även att titta på hur stort antal som upplevde sig utsatta på 

väg till och från skolan, svaret var sju stycken. Skolan är en plats där elever 

möts och är en stor del av dagen. Det blir också en miljö där utsatthet sker. I 

ärendena till EO visar det sig att det som händer på fritiden i utsatthet även 

påverkar skoldagen och vise versa.  

Av de som svarat ”ja” valde några elever att svara på en eller flera av 

följdfrågorna om vilken eller vilka orsaker tror du att du blivit orättvist 

behandlad?  

 Vet inte 116 stycken 

 Utseende 61 stycken 

 Annan orsak 49 stycken 

Elevombudet noterar att ett stort antal elever har en känsla av att vara orättvist 

behandlade och inte vet varför. I fritexten har eleverna svarat att  de tror sig 

vara orättvist behandlade utifrån utseende; etnicitet, hudfärg, längd och vikt, 

men också utifrån sin personlighet – att de inte passar in.  
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Hittills har ärendena till EO i liten utsträckning kunna kopplas till utseende, 

etnicitet eller religion. Däremot framkommer det att eleverna känner sig 

orättvist behandlade utifrån att de blir tillsagda eller att deras agerande får en 

konsekvens. Ibland får de dåligt förklarat för sig varför en konsekvens vidtagits 

och ibland har de svårt att se sambandet mellan sin egen handling och en 

konsekvens.  

Elevombudet ser det som väldigt positivt att de flesta elever vet vart de ska 

vända sig om de behöver få stöd.   

Som EO nämnde i rapporten 2019 har Grundskoleförvaltningen tagit fram ett 

gemensamt dokument för kränkningsanmälningar och förtydligat vikten av 

dokumentationen ytterligare. Förhoppningsvis kommer fler elevers mående och 

utsatthet att uppmärksammas mer med tiden.  

5 Pågående arbete 

 Besök på högstadieskolor 

Elevombudet hann med att besöka alla kommunala högstadieskolor fram till 

påsklovet. Dessutom blev EO inbjuden till Erikslundskolans Alla 

hjärtansdagsfirande, Friendly Friday och hjälpa till med att dela ut både 

drickchoklad och godis. Det blev ett roligt och naturligt sätt att få kontakt med 

eleverna.   

De planerade skolbesöken under resten av året ställdes in på grund av 

pandemin.  

Elevombudet hoppas kunna ta upp besöken under hösten 2021, då även 

Björkhöjdskolan startar upp med verksamhet för åk 7. Sammanlagt kommer 

EO att ha 14 högstadieskolor att besöka 2-4 gånger per termin, något som 

kommer att styras av hur skolterminen ser ut med lov och vad antalet ärenden 

genererar.    

 Besök på föräldraföreningar 

Två föräldraföreningar hann besökas innan pandemin. 

Till höstens terminsstart skickade EO ett informationsbrev till alla rektorer och 

de som önskade kunde få informationsmaterial skickat. 

Hösten 2021 påbörjar EO sitt fjärde år. Då är det dags att börja om med 

besöken på föräldraföreningar. Under åren som gått har nya elever hunnit 
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börja. Elevombuden planerar att besöka föräldraföreningarna vartannat, vart 

tredje år enligt ett rullande schema. 

 Besök på F-6 skolor 

Elevombudet hoppas kunna påbörja besök hösten 2021, som var planerade 

under 2020. Elevombudet kommer att börja besöka de skolor där denne inte 

varit på föräldraföreningar, för att träffa elever, personal, se skolorna och sprida 

information.   

Elevombudet besökte Fjärdingskolans elevråd. 

6 Barnkonventionen som lag 

Alla ärenden till EO handlar direkt eller indirekt om Barnkonventionen utifrån 

trygg skolmiljö och rätten till utbildning. Elevombudet hade förväntat sig att av 

de 62 ärendena skulle konventionen lyftas oftare än i fyra ärenden. 

Barnkonventionen har bland annat kommit upp i frågan kring det fria skolvalet 

och skolplaceringar. Då utifrån ett trygghetsperspektiv. Vid två tillfällen har det 

även kommit upp att vårdnadshavare upplever att våld utreds olika beroende på 

om det utförts mot en elev jämfört mot en pedagog. Vårdnadshavare tycker det 

blir allvarligare konsekvenser om det är våld mot en pedagog och  ifrågasätter 

då elevernas arbetsmiljö.   

7 Förbättringsområden 

Vad hände med förbättringsområdena från 2019 

 Både i rapporterna 2018 och 2019  lyfter EO kommunikationen med

skolan. Det är tydligt att vi talar olika språk beroende på om vi är

vårdnadshavare eller representanter från skolan eller annan myndighet.

Utifrån dessa roller har vi även olika förväntningar och vårdnadshavare

tyckte sig inte alltid blivit bra bemötta från skolan.

Grundskoleförvaltningen arbetar aktivt med fokusområdet Bilden av

skolan och i det ingår kommunikation och bemötande, vilket EO

upplever har gett resultat i ärendena 2020 då detta problem i det

närmaste inte nämnts.

 Elevombudet lyfte även att EO behöver få med barnperspektiv i större

utsträckning i samtalen med vårdnadshavare och skolan. Då barnen

sällan deltar i samtalen blir det vårdnadshavaren som får framföra

barnets egna åsikter. Elevombudet upplever att det fungerat bra utifrån

att EO aktivt ställt följdfrågor.

Förbättringsområden från 2020 

 Av de ärenden som inkommit under 2020 kan EO inte plocka ut något

specifikt förbättringsområde, utan som tidigare nämnt hålla sig

uppdaterad i vad som händer lokalt, nationellt och omvärldsbevaka.
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Arbetet 2021 

 Under 2021 hoppas EO kunna samverka än mer med

Grundskoleförvaltningen och de fristående skolorna för att tillsammans

skapa en bra skolmiljö för eleverna.

 Kopplat till de ökade ärendena om specialkost för elever inom NPF

skulle EO vilja ha en diskussion med verksamhetscheferna och personal

inom kost för att se hur man kan arbeta ihop. Hur ser rutiner och

riktlinjer ut och hur kan yrkesgruppen och kostens viktiga roll lyftas i

olika forum?

 Elevombudet vill fortsätta att titta på skolmiljöerna kontra trygghet,

något som lyftes i rapporten 2019 med rubriken Goda exempel, men

som inte kunnat fullföljas året som gått på grund av pandemin.

8 Avslutning 

Trots att året 2020 på många sätt varit annorlunda, upplever EO inte att det 

påverkat arbetet i någon större utsträckning för att kunna utföra sitt arbete. 

Vårdnadshavare, personal på skolor och andra verksamheter har hittat Eo:s 

funktion. Det har varit svårare att stötta vårdnadshavare när möten sker digitalt. 

Ju fler ärenden, desto mer kunskap krävs i rollen som EO. Det är därför viktigt 

att ständigt hålla sig uppdaterad på vad som händer inom skolans värld, både 

lokalt och nationellt. Även samarbetet med personer inom nätverken är 

viktigare för EO:s kunskapsutveckling. Med kunskapen och erfarenheten ökar 

säkerheten i att lotsa bland rättigheter och skyldigheter. 

Elevombudet ser fram emot 2021 och framför allt att kunna besöka både 

skolor och föräldraföreningar framöver.  

/ Johanna Armå 

Elevombud  
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Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslag till Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 

Ärendet i sin helhet 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-
2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder 
minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en 
grnnd för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete 
där även andra aktörer kan inkluderas. 

I Borås Stad pågår samverkan och utbildningsaktiviteter för att öka den 
psykiska hälsan och förebygga suicid. Kommunstyrelsen har genom tidigare 
remissyttrande (2020-02-17 Kommunstyrelsens beslut § 58) ställt sig bakom 
förslaget till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland. Utöver det har Grnndskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2018 antagit "Program för att förebygga psykisk 
ohälsa i skolan". Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns 
även ett antal tidsbegränsade uppdragsgrnpper, där det bland annat ingår att 
arbeta med suicidprevention. Staden ingår i denna samverkan vilken samordnas 
av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Borås Stad kommer att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention. Det 
finns en arbetsgrupp som idag har dessa frågor på sin agenda, deltagare i denna 
grnpp är representanter från civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt 
kommunens förvaltningar. 

VästKoms styrelse beslutade den 1 september 2020 att ställa sig bakom 
förslaget till Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommw1alförbunden att i sin tur rekommendera sina 
respektive medlemskommuner att ta beslut om handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, 2020-11-06

Kommunstyrelsen 

Postadress 
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Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

2. Handlingsplan för suicidprevention, Indikatorer för uppföljning,

Användarmanual, mars 2020

Beslutet expedieras till 

1. info@borasregionen.se

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Handlingsplan för suicidprevention 

Indikatorer för uppföljning
Användarmanual 

Mars 2020 

Bilaga 



Innehåll 
Information om användarmanual............................................................................................. 3 

Sammanfattning av indikatorer ............................................................................................... 5 

Aktiviteter ..............................................................................................................................6 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer......................................................................... 6 

2. Höjd kunskapsnivå ......................................................................................................................... 6 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå ................................................................................... 8 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer ................................ 9 

5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap ................................................................... 12 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid .............................................................................................. 12 



Information om användarmanual 

Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att 

följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för 

verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Målsättningen är att indikatorerna ska 

möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 

med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet. 

Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 

indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, awägningar vid tolkning av 

utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 

Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 

Indikator Fullständigt namn på indikatorn 

Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 

Geografisk Anger den geografiska "nivå" som data redovisas för (region/delregion/ kommun). 

nivå 
Karaktär 

Målområde 

Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 

Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas(högt/lågt, JNNEJ mm.) 

Awägningar Eventuella awägningar som behövertas i beaktande vid tolkning av indikatorn 

Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1

Instruktion Instruktioner för att ta fram data 

Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 

Indikatorerna är betecknade utifrån aktivitet och indikator enligt systemet [1-6].[ 1-3]. Indikator 2.1avser 

exempelvis aktiviteten 2 (Höjd kunskapsnivå), indikator nummer 1. 

I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av aktiviteter och tillhörande indikatorer den 

ordning som aktiviteterna presenteras efter, där Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer utgör 

den första aktiviteten och Lära av händelseanalyser vid suicid den sista. 

Indikatorerna omfattar såväl processindikatorer som resultatindikatorer. En sammanfattning över 

viktiga awägningar förknippade med processindikatorer och resultatindikatorer följer i Tabell 2. Mer 

utförliga beskrivningar kring avvägningar för olika indikatorer återfinns i användarmanualen för 

Handlingsplan för Psykisk hälsa. 

'Angiven länk gäller för 2020-02-27 men kan komma att ändras i framtiden. 
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Tabell 2. Awägningar kopplade till indikatorkaraktär 

Processindikator • Eventuellt osäker koppling till eftersträvad effekt
• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet

• Snabbrörlig och direkt påverkbar
• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyming

Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt
• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet

• Trögrörlig och svår att påverka

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de indikatorer som valts ut för uppföljning av Handlingsplan för 

suicidprevention. 

iT abell 3. lndikatorer för UJ?�öUni� av Handling�lan för suicidJ?revention 

Indikatorer 

Aktivitet 1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention 
Aktivitet 2. Höjd kunskapsnivå 
2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 
2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskaps nivån hos medarbetare 
Aktivitet 3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, chefer och ledare 
Aktivitet 4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

4.1 Upprättande av SIP i befolkningen 

4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 

4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 
Aktivitet 5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 
Aktivitet 6. Lära av händelseanalyser vid suicid 
6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 
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Aktiviteter 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Bakgrund 

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en 

viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. 
Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat 

samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl. a. bygga på antagna avtal och 

överenskommelser2
• 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS 
Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället 
t. ex trossamfund och ideella organisationer.

Indikator 1..1.: Lokal handlingsplan för suicidprevention 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 

nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Not 

Handlingsplan för suicidprevention finns på lokal nivå 

Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns i respektive 

kommun 

Kommun 

• Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga

JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor

Förekomst av handlingsplan säger ingenting om kvaliteten på densamma. 

• Länsgemensam enkät

Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

I samband med att den länsgemensamma enkäten skickas ut kommer 

kommunerna att ombes att bifoga eller på annat sätt skicka in sin handlingsplan. 

2. Höjd kunskapsnivå

Bakgrund 

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper 

i samhället har en ökad risk för suicid t. ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa 

2 T. ex: Riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP och Överenskommelse om samarbete kring personer med

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar. 
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åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in. 

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst 
med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat 
sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, 
stigmatisering och var hjälp finns att få. 

Indikator 2.1.: Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Antal suicid i Västra Götaland 

Anger antal individer med dödsorsak " Avsiktligt självdestruktiv handling 
(självmord)" (X6o-X84) delat med antal 100 ooo invånare (vidare följs även antal 
suicid i absoluta tal). 
Region�än 

• Resultatindikator
• Anges i antal
Lågt värde eftersträvas

Awägningar • Indikatorn avser "avsiktligt självdestruktiv handling", detta innebär att intention
till självskada kunnat fastställas, men däremot kan inte suicidintention 
fastställas då denna ofta är osäker om t.ex. inte " avskedsbrev" identifieras som 
bekräftar suicidintentionen. Statistiken kan därmed också tex. omfatta 
individer som avlidit till följd av skärskada, men där suicidintentionen inte 
kunnat fastställas. 

Källa 

Instruktion 

• Det är välkänt att gränsdragningen mellan suicid och olycksfall ofta är svår. När
det är oklart uppsåt med handlingen ska klassificering ske enligt
"Skadehändelser med oklar avsikt'' (Y 10-Y34), men diagnossättning kan skifta
mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan.

• Antalet personer som genomför suicid är relativt få totalt sett, varför skillnader
över tid kan ge relativt betydande utslag i statistiken vid jämförelser. Det kan
därför vara svårt att dra slutsatser kring trend vid förändringar mellan år.

Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen. 
Hämtas från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if dor /val.aspx 

1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)]
2. Välj region [Västra Götalands län]
3. Välj ålder [0-19 år, 20-29 år, 30-64 år, 65+]
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen]
5. Välj mått [Antal döda per 100 ooo]
6. Väljår[aktuelltår]

7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet
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Not 

8. Välj [Ålder] i rutan "Visa i kolumner'' för att redovisa resultatet enligt samma
struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen

9. Exportera data genom att trycka på [ csv] eller [( excel] till höger om texten
"Spara tabellen som:"

Det vore önskvärt med en mer fördjupad förståelse avseende individers eventuella 
kontakter inom vård och omsorg föregående suicid, samt fördjupad information 
om riskgrupper, samsjuklighet, pågående behandling osv. utöver den statistik som 
finns publikt tillgänglig i Socialstyrelsens register. Detta för att bättre förstå 
riskpopulationen samt för att bättre förstå inom vilka verksamheter där det är mest 
prioriterat med kunskapshöjande insatser. Under 2020 kommer utredning att 
genomföras avseende möjlighet att genomföra en fördjupad analys utifrån 
uppgifter från joumalsystemet. 

Indikator 2.2: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 

kunskapsnivån hos medarbetare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Förklaring 

Geografisk 

nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som syftar till 
att höja kunskapsnivån kring suicidprevention hos medarbetare 
Kommun 

• Processindikator
• Anges som JNNEJ för respektive delfråga
JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor

• Länsgemensam enkät

Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå

Bakgrund 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete. 
De har en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och 
kontinuitet. Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att 
denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

Indikator 3.:1.: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 

chefer och ledare 

Indikator Antal lokala handlingsplanersom innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare finns på lokal nivå 
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Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som riktas till 
beslutsfattare, chefer och ledare inom respektive kommun 
Kommun 

• Processindikator 
• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga
JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor

• Länsgemensam enkät

Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella
insatser på alla nivåer

Bakgrund 

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd 
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och 
för att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god 
oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till 
såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas Samordnad individuell plan 
(SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och 
region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från kommun och region, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

Indikator 4.1: Upprättande av 5/P i befolkningen 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 

nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Antal upprättade SIP: 
• ... generellt 
• ... inom vuxenpsykiatrin 
• ... inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: AU124). 

Kommun 

• Resultatindikator 
• Anges i antal 
Högt värde eftersträvas 
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Awägningar • Statistiken är beroende av tillämpning av KVÅ-koden AU124. SIP:ar som 
upprättats utan användning av KV Å-koden registreras inte i statistiken och 
utgör en eventuell felkälla. 

• Då det saknas tillförlitlig uppskattning av antalet personer som är i behov av
en SIP kan det vara svårt att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.

• Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har sannolikt haft stor betydelse på statistiken mellan åren 2017 och
2018.

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP).

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys.

Not • Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha
SIP.

• Önskvärt att följa SIP med nära koppling till suicid/suicidförsök; under 2020
sker fortsatt utredning av vad som genom joumalsystemet kan följas upp. En
möjlighet är till exempel att undersöka vilka vård- och omsorgskontakter
individer som har avlidit genom suicid har haft föregående suicid, samt
huruvida SIP upprättats.

• Fram till 2017-12-31 användes KV Å-koden XU045 istället för AU124.

Indikator 4.2: Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikatorn är under utveckling och ska specificeras närmare. Anger antalet 
personer med psykisk ohälsa som besöker primärvården, t. ex. genom att följa: 

• Antal personer som har fått F-diagnos (ska definieras) registrerad i
primärvården

• Antal patienter inom primärvården fått psykosocialt stöd genom t. ex.
besök hos psykolog, psykoterapeut eller kurator

Region/Kommun 

Karaktär • Resultatindikator
• Anges i antal

Målvärde Målvärde inte specificerat

Awägningar • Indikatorn kan tolkas på flera sätt. En ökning av antalet personer som besöker
primärvård för psykisk ohälsa kan å ena sidan innebära att den psykiska 
ohälsan i befolkningen försämrats, å andra sidan kan det innebära att fler får 
hjälp och stöd för psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri.Tolkning bör ske 
med hänsyn till hur utvecklingen ser ut inom andra områden. 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA

10 



Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys.

Indikator 4.3: Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden förvårdgarantin 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Andel personer som inom vuxenpsykiatrin får vård inom 90 dagar, och andel 
personer inom BUP som får vård inom 30 dagar 
Anger andel personer som får specialistpsykiatrisk vård för vuxna inom 90 dagar 
från första kontakt med vården respektive andel personer som får vård inom BUP 
inom 30 dagar, vilka är tiderna för vårdgarantin 
Region 

• Resultatindikator
• Anges i andel
Högt värde eftersträvas

• VGR:s patientdatabas VEGA

Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys.

Indikator 4.4: Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Antal krisplaner som under året har upprättats i specialistpsykiatrin 

Anger antalet krisplaner som under året har upprättats inom specialistpsykiatrin 
(KVÅ-kod: AU123) 
Kommun 

• Resultatindikator
• Anges i antal
Lågt värde eftersträvas

• VGR:s patientdatabas VEGA

Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys.
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Bakgrund 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka 
stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera 

intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har 
en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser 
samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och 
kommunerna. 

Indikator 5.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 

med civilsamhället 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 
nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Antal handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med 
civilsamhället på lokal nivå 

Anger antalet aktuella handlingsplaner i respektive kommun som omfattar 
aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 

Kommun 

• Processindikator

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga

JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor

Länsgemensam enkät 

Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid

Bakgrund 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar 
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En 

händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Samtliga parter av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys vid suicid. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild 
av suicid och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 

förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation. 
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Indikator 6.1.: Antal lokala vårdsamverlcansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 

Indikator 

Förklaring 

Geografisk 

nivå 

Karaktär 

Målvärde 

Awägningar 

Källa 

Instruktion 

Antal lokala vårdsamverkansgrupper som uppger att händelsesanalyser 

genomförs mellan berörda verksamheter vid suicid för att identifiera 
förbättringsarbete. 

Anger antalet vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid. 

Lokal vårdsamverkan 

• Processindikator

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga

JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor

Länsgemensam enkät 

Uppföljning enligt länsgemensam enkät 
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Inledning
År 2020 har varit annorlunda för de allra flesta människor runt om i världen. I slutet av 2019 bekräftades 
att ett nytt Coronavirus i Kina och som spreds över hela världen. Utbrottet pågår fortfarande och WHO 
klassade det som en pandemi den 11 mars 2020.

Riskgrupper identifierades och allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och personer med bakomlig-
gande sjukdomar. Myndigheterna har gått ut med allmänna råd som alla bör följa.  Mycket i samhället 
kretsar kring viruset – alla nyhetssändningar, tidningsupplagor och websidor innehåller nyheter kring 
Coronaviruset.

Alla människor har påverkats på något sätt. En del har fått vara friska, andra har blivit sjuka och överlevt, 
en del drabbade klarade sig inte. Många människor har levt i oro, rädsla, sorg, isolering och ensamhet 
medan andra har varit lugna och levt sitt liv nästan som tidigare. Många har hittat andra sätt att vara i 
sociala sammanhang. Alla har fått nya levnadsvanor, vi tvättar händerna oftare, vi distanserar oss fysiskt 
från varandra, vi handlar mat mer sällan och på andra tider, vi arbetar mer hemifrån, vi umgås utomhus 
mer än tidigare m.m.

Det som har varit en ljusglimt i situationen är att när det verkligen gäller, så ställer vi upp för varandra, 
vi bryr oss om varandra, vi hjälper varandra. Vi ställer om. Landstinget, kommunen, näringslivet, civil-
samhället, organisationer, föreningar – alla har hjälpts åt på olika sätt. Det är fantastiskt!

För ÄO har pandemin inneburit en omställning i arbetet. Årets rapport kommer därför att se något 
an nor lunda ut än tidigare års rapporter.

1 Äldreombudets uppdrag
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organiserad under 
Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling.

ÄO ska vara en röst för seniorer i Borås och en länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. 
Uppgiften att vara en länk mellan stadens invånare och politiker finns att läsa om i Vision Borås 20251, 
där ett av de strategiska målområdena är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: ”Vi 
skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt 
inflytande på stadens utveckling”. 1

ÄO:s uppdrag är att på en strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att seniorers intressen 
och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till att öka kunskapen om 
målgruppens situation och behov.

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. Invånarna kontaktar ÄO 
i de mest skiftande frågor och ärenden – varav en del är mer komplexa än andra. ÄO kontaktar olika 
instanser efter den enskildes behov och samarbetar med förvaltningar och organisationer. Kontinuerliga 
avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp två gånger/år.

ÄO får synpunkter och förslag inom många varierande ämnesområden som förs vidare till ansvariga 
tjänstepersoner. De synpunkter och förslag som inte tillhör kommunens ansvar, har lämnats vidare till 
berörd myndighet, bolag eller annan instans.

I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen.

I årets rapport uppmärksammas digitalisering, sociala samtal och hemlöshet.

1 Borås Stad. Vision Borås 2025.



Äldreombudets rapport år 2020

4   Borås Stad  



Borås Stad   5

2 Beskrivning av nuläge
2.1 Seniorguiden
Seniorguiden är en funktion där ÄO besvarar och/eller lotsar vidare till rätt instans i frågor gällande 
seniorer. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit samtal som gäller vägled-
ning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Totalt har det varit 92 kontakter via Seniorguiden under 
året, antingen via telefon, mail eller övriga kontaktsätt. Det är en ökning i jämförelse med föregående  
år – se diagram nedan. 

63 kvinnor och 29 män kontaktade ÄO via telefon eller mail. 3 kontakter togs av anhöriga/vänner och 
resten, d.v.s. 89 kontakter, togs av seniorerna själva.

I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet ovan visar de områden som samtalen 
har berört. 

Seniorguidens ämnesområden
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Tabellen nedan visar ämnesområden (i %) som förekommit och hur de har förändrats under åren som 
funktionen ÄO har funnits.  

År 2020 År 2019 År 2018 År 2017

Aktiviteter 9 0 17 0

Anhörigfrågor 0 2 5 2

Avgifter 6 3 0 0

Bemötande* 0 0 0 18

Biståndsfrågor 5 14 11 8

Boende 10 19 16 34

Demens 1 0 1 0

Digitalisering 11 0 0 0

Djur i vården 0 5 0 0

Fixartjänst 3 3 3 0

Frivillig verksamhet 0 3 0 0

Förmyndarenheten 0 9 5 1

Hemtjänst 6 8 6 0

Hälso- och sjukvård 1 0 11 5

Juridik 5 0 2 14

Kost 0 0 2 0

Resor 3 0 0 6

Snöröjning 0 3 0 0

Sociala samtal 28 10 19 6

Somatisk dagverksamhet 0 5 0 0

Synpunktshantering 4 0 0 0

Övriga ämnen 8 16 2 6

* Bemötande. Detta ämnesområde har ändrats – - numera läggs ämnet till aktuell verksamhet.

2.2 Besök
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret eller att ÄO gör ett hem-
besök hos senioren. Under året har endast två bokade besök gjorts på kontoret och två hembesök. Efter 
pandemins utbrott har inga fler besök gjorts.

2.3 Synpunkter     
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får ta del av  
många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanteringssystem, antingen 
av den enskilde själv eller av ÄO, om inte den enskilde själv har förmågan.

Under året inkom totalt sex synpunkter. Av dessa gällde fem kommunal verksamhet. Två synpunkter 
handlade om beröm till två kommunala tjänstepersoner, två synpunkter gällde bemötande i hemtjänsten 
och en handlade om information på ett Vård- och omsorgsboende.
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2.4 Information
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöker ÄO föreningar, organisationer, 
mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. På informationsträffarna har det varit fokus på att 
beskriva ÄO:s uppdrag, men också att informera om äldreomsorgens verksamheter i Borås Stad samt 
information som de olika grupperna har efterfrågat.

År 2020 präglas av pandemin och därför hann ÄO endast träffa två grupper i början av året. 

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötesplatserna 
och därigenom få till sig åsikter, synpunkter och förslag. ÄO besöker regelbundet alla mötesplatser och 
Träffpunkt Simonsland. Mötesplatserna för seniorer har varit stängda under pandemin, men har haft 
minibussar ”Mötesplats på väg” för att ha aktiviteter utomhus med en begränsad skara deltagare enligt 
Folkhälsomyndigheternas råd. ÄO har följt med mötesplatsernas bussar vid några tillfällen.

Under året har det  inte har varit några större arrangemang på grund av pandemin.

Det finns en arbetsgrupp som ansvarar för att information för seniorer i Borås Stad ska vara lätt att söka. 
ÄO deltar i denna och under året har webbsidan uppdaterats (www.boras.se/senior).

2.5 Omvärldsbevakning     
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra ÄO och 
liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads äldreomsorg. År 2020 blev den årliga 
träffen inställd på grund av pandemin.

3 Pågående arbete
3.1 Förebyggande information
ÄO är sammankallande för en arbetsgrupp ”Förebyggande information”, där syftet har varit att ta fram 
ett förslag på hur ett samarbete kan se ut för att Borås stads seniorer, funktionsnedsatta samt andra 
intresserade får förebyggande information. Gruppen består av representanter från pensionärsråden och 
funktionshindersföreningarna samt tjänstepersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF), 
Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) och ÄO från Stadsledningskansliet (SKA). Under året ställdes vårens 
möten in på grund av pandemin och under hösten hann gruppen endast träffas en gång innan hårdare 
restriktioner kom. Arbetet fortsätter under våren och kommer presenteras under år 2021.
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Dessa båda projekt ökar inkluderingen av seniorer i digitaliseringen, både kunskaps- och hårdvarumässigt. 

5.2 Sociala samtal
Under år 2020 har de sociala samtalen till ÄO ökat från 10 % till 28 %. Ökningen visar att även om 
kontakterna har minskat till ÄO under de fyra år som funktionen har funnits, så har marknadsföringen 
fungerat, invånarna känner till funktionen och kontaktar ÄO vid behov. Den största orsaken till ökningen 
är pandemin. En del seniorer har haft en mycket stor rädsla för Covid-19 och isolerat sig i sina hem, 
en del har inte varit ute ur sina bostäder sedan i mars 2020, då restriktionerna för riskgrupperna kom. 
I rapporten från Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad, kan man läsa följande ”Många har 
uttryckt att de existentiella frågorna blir viktiga i denna tid när döden är närvarande och när man får tid 
att tänka på vad som är viktigt”4. Restriktionerna lättade upp en del under sommaren, för att återigen 
i oktober dras åt hårdare igen. I detta skede tappade många seniorer hoppet och behovet av att samtala 
med någon uppstod. Då ökade de sociala samtalen med ÄO rejält. I statistiken finns inte de sociala samtal 
med som ÄO själv har tagit initiativ till. ÄO har regelbundet haft telefonkontakt med många seniorer, 
som tidigare varit i kontakt med ÄO och önskat detta.

År 2019 avled 1269 personer i Sverige av suicid.5 Under år 2020 har ÄO haft två suicidsamtal, båda från 
äldre män. Statistiken visar att suicid är högst bland män 85 år och äldre6. Nedanstående tabell visar 
antal suicid och antal suicid per 100.000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper år 20197:

Ålder Antal män Antal män/100.000 Antal kvinnor Antal kvinnor/100.000

15–29 år 169 17,1 92 10,1

30–44 år 185 18,2 92 9,5

45–64 år 274 21,5 130 10,4

64–80 år 210 24,4 68 7,3

85år- 31 33,2 13 7,7

5.2.1 Åtgärder för en social inkludering 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i uppdrag av Krisledningsgruppen att ta fram en rapport kring 
hur seniorer påverkades av pandemin. Detta resulterade i rapporten ”Effekter av coronaviruset - fokus 
på åldersgruppen 70 år och äldre ”. Ett av förslagen utifrån rapporten var att arbeta kring ofrivillig 
ensamhet och arbetsgruppen ”Kraftsamling kring ofrivillig ensamhet” bildades. Där ingår ÄO i grup-
pen tillsammans med Svenska kyrkan, Borås Besöksverksamhet, pensionärsföreningar och kommunala 
tjänstepersoner. Arbetet startade upp under hösten 2020 och kommer att fortgå även under år 2021.

Mötesplatserna för seniorer och Träffpunkt Simonsland har som mål att minska ensamhet och social 
isolering. Mötesplatserna stängde den 25 mars 2020 för att minska smittspridningen av Coronaviruset. 
Vård- och äldrenämnden tog ett beslut om att erbjuda anpassade aktiviteter för seniorer i mindre grupper 
och som kan genomföras utan risk för smittspridning, exempelvis promenader och träffar utomhus via 
minibussarna ”Mötesplats på väg”. Det har även funnits en digital verksamhet med viktig information 
som berör målgruppen, underhållning, kultur, mat- och baktips, gymnastik, frågesport, it-tips, fiske, 
hälsotips m.m. Genom att arbeta på dessa sätt har man nått ut till nya seniorer. Från att ha runt 7-8 
deltagare/dag i mars så hade man under hösten runt 270 deltagare/dag på den digitala mötesplatsen. 
Träffpunkt Simonsland har periodvis drivit caféverksamhet.

4 Borås Stad. Fritids  och folkhälsoförvaltningen (2020). Effekter av coronaviruset  fokus på åldersgruppen 70 år och äldre.

5 Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik om suicid/) 20201211 kl 09.38

6 Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik om suicid/) 20201211 kl 09.38

7 Socialstyrelsen. Dödsregistret. 2019.



Borås Stad   11

Uppsökande verksamhet görs av Seniorhälsokonsulenterna bl.a. för att bryta den sociala isoleringen och 
ensamheten. Den uppsökande verksamheten består av hembesök, där senioren uppmuntras till att vara 
aktiv utifrån var och ens förmåga samt information om det utbud av friskvård och sociala aktiviteter 
som erbjuds av kommun, privata aktörer, föreningar och organisationer. Under pandemin tackade dock 
många seniorer nej till hembesöken och då genomfördes istället längre förebyggande telefonsamtal till 
de seniorer som önskade. Under år 2020 genomförde seniorhälsokonsulenterna 72 hembesök och 348 
längre samtal.

Andra verksamheter/organisationer/föreningar i Borås arbetar också för en social inkludering t.ex. Borås 
Besöksverksamhet, Röda Korset, Svenska kyrkan och pensionärsföreningar.

I Borås Stad ges utbildningen Mental Health First Aid Training (MHFA)/Första hjälpen till psykisk hälsa, 
vilket ger en god grund för att förstå psykiska tillstånd och ett första-hjälpen-program. I utbildningen 
finns ett verktyg att använda i ett suicidsamtal. 

Det finns även en arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar som arbetar med 
Suicidprevention.

5.3 Hemlöshet
Hemlöshet är ett helt nytt område som uppkommit under året för ÄO. Fem personer har kontaktat ÄO, 
då de befinner sig i en situation då de inom en kort tid skulle vara bostadslösa. Många tror att kommunen 
har något slag av bostadskö och har ett ansvar för att ordna en bostad i akuta situationer. 

5.3.1 Definition av hemlöshet

Hemlösa personer är inte en homogen grupp. Traditionellt föreställer vi oss att en hemlös person är 
någon som sover på gatan eller på ett härbärge och ofta har ett missbruk. Man tänker inte på att det kan 
vara en kvinna med barn som bor hos vänner, en familj som inte vet vart de ska ta vägen om en månad 
eftersom de har ett osäkert kontraktsförhållande, ungdomar som har svårt att klara dyra hyror eller en 
äldre person.8

Var sjätte år genomför Socialstyrelsen en kartläggning över landets hemlösa personer.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer9: 

1. Akut hemlöshet. Här finns de personer som bor på ett härbärge, akutboende, trappuppgångar,
tält, bilar, offentliga lokaler m.m.

2. Institutionsvistelse och stödboende. Här finns de personer som bor på en kriminalvårdsanstalt,
hem för vård och boende (HBV), stödboende och har inget annat boende att flytta till.

3. Långsiktiga boendelösningar. Här finns de personer som inte har tillgång till den ordinarie
bostadsmarknaden. De bor därför i en bostad som ordnats av kommunen t.ex. sociala kontrakt,
träningslägenhet, kommunalt kontrakt eller motsvarande. Dessa boenden har någon form av
hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, och/eller särskilda regler/villkor.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende. Här finns de personer som tillfälligt bor hos vänner, bekanta,
familj/släktingar eller har ett tillfälligt boende.

Flera internationella utfästelser som t.ex. FN:S allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 
25), FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s barnkonvention, Agenda 
2030, lyfter fram bostaden och boendemiljön som en grundläggande social rättighet. Trots detta finns 
det stora grupper i dag som inte har denna rättighet, enligt professor Hans Swärd.10

8 Nordens välfärdscenter (2020). Hemlöshet i Norden. Utvecklingen av nordisk bostadspolitik.

9 Socialstyrelsen (2017). Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.

10 Nordens välfärdscenter (2020). Hemlöshet i Norden. Utvecklingen av nordisk bostadspolitik.
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5.3.2 Hemlöshet i Borås Stad

En Hemlöshetskartläggning görs årligen i vecka 36. Enligt hemlöshetskartläggningen var totalt 309 
personer hemlösa år 2020.

Nedanstående tabell visar totalt antal personer i hemlös situation för åren 2014–2020:

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal registrerade hemlösa personer 331 363 319 264 354 377 309

Diagrammet nedan är från Borås Stads hemlöshetskartläggning år 202011 och visar åldersfördelningen 
per situation:

Situation 3 är den vanligaste situationen för personer 65 år och äldre. 

Av de personer ÄO har varit i kontakt med tillhör fyra av fem personer situation 4, d.v.s. de hade ingen 
bostad inom en snar framtid och som nödlösning kunde de flytta till barn eller bekanta. Orsaken till 
att de var hemlösa var att fastighetsägaren har renoverat bostäderna och höjt hyran. Till följd av detta 
har personerna inte råd att bo kvar i sin bostad. Den femte personen ÄO har varit i kontakt med var 
skuldsatt och bostaden skulle säljas för att betala skulderna. Personen hade ingen släkt/vänner i Borås 
att flytta till och ÄO har ingen kunskap om vad som skedde efter kontakten. 

5.3.3 Vad är kommunens ansvar?

Kommunen har ett allmänt ansvar att planera bostadsförsörjningen och att tillhandahålla bostäder för 
vissa grupper t.ex. äldre personer (vård- och omsorgboende), vissa personer med funktionsnedsättning 
och vissa nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Reglerna i socialtjänstlagen säger att alla människor har ett eget ansvar att försörja sig själv och sin familj 
inom ramen för sin förmåga. I detta ingår ett ansvar att ordna bostad på befintliga sätt. Det finns inga 
bestämmelser i socialtjänstlagen som ger bostadslösa rätt att få en bostad genom socialtjänsten på grund 
av bostadsbrist eller att personen har skulder/betalningsanmärkningar. Däremot kan socialtjänsten vara 
skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd under vissa villkor.

11 Borås Stad. Hemlöshetskartläggning 2020.
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Borås Stad utgår från regeringens fyra mål för att motverka hemlöshet12:

1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.

2. Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller behandlings-
hem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.

3. Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, trä-
ningslägenheter eller liknande boenden.

4. Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.

5.3.4 Åtgärder mot hemlöshet

Sedan den 21 februari 2021 gäller en ny struktur i Borås Stad kring vilken förvaltning som har hand 
om hemlösa personer. 

• Via Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) kan Vräkningsförebyggande enheten
kontaktas om det är risk för vräkning från bostaden. Här får man råd, stöd och information av
boendekonsulenter.

• Via IFO kan Boendesociala enheten kontaktas för att få boendeinformation och stöd i att söka
annan bostad.

• Via IFO kan en hemlös person få ett socialt kontrakt eller annat boende. För att få detta så ska
man förutom vara bostadslös även ha en biståndsbedömd insats från kommunen.

• Via Arbetslivsförvaltningen (ALF) kan försörjningsstöd sökas om ekonomiskt bistånd behövs
för att kunna bo kvar i sin bostad och hyresgästen efer efter ekonomisk beräkning är berättigad
till detta.

• Via Miljöförvaltningen (MF) kan budget- och skuldrådgivningsenheten hjälpa till med råd och
stöd i ekonomiska frågor.

• VÄF kontaktas också av seniorer och deras anhöriga t.ex. för att de bor i en olämplig bostad, har
skulder hos Kronofogden, har en oförmåga att sköta ett hem eller har andra behov att få en ny
bostad.

• Natthärbärget Kastanjen kan erbjudas av  Borås Stad vid tillfällig hemlöshet. Här finns sov-,
tvätt- och duschmöjligheter. Frukost och kvällsmat serveras. Boendet är kostnadsfritt. Här kan
man bo tio dagar utan biståndsbeslut, sedan får man ansöka om det.

• Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet ger stöd eller är språkrör i
kontakten med myndigheter.

• Via IFO finns boendet Klintesväng (f.d. Biskopsmössan), som är ett boende för hemlösa perso-
ner med beroende eller missbruksproblematik. Detta boende är en biståndsbedömd verksamhet.

• Via IFO finns boendet Kaptensgatan. Här får man ett boende med andrahandskontrakt.
Boendet är för personer som har problem med missbruk/beroende av alkohol eller droger. De
boende har fysisk eller psykisk ohälsa utifrån ett missbruk som gör att man har ett behov av
stöd för att klara sitt boende. Kaptensgatan är ett biståndsbedömt boende.

12 Borås Stad. (2013). Program mot hemlöshet i Borås Stad.
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6 Avslutning
Årets rapport är annorlunda, men det har också varit ett annorlunda år som har präglats av pandemin. 
Många av de seniorer jag har varit i kontakt med uttrycker en längtan efter ”att allt ska bli som vanligt 
igen”.  Jag vill avsluta årets rapport med ett citat, som en senior sa i ett telefonsamtal:

”nu börjar det bli tråkigt, jag längtar efter att få gå i affären igen och titta på allt jag kan handla 
och få välja själv vilka varor jag ska ha. Och jag längtar efter att få börja väva igen och spela canasta 
och basta och ja, jag längtar så efter att få umgås med andra människor igen”.

7 Källor
Borås Stad. Hemlöshetskartläggning 2020

Borås Stad. (2013). Program mot hemlöshet i Borås Stad.

Borås Stad. Vision Borås 2025.

Folkhälsomyndigheten (2020). Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid- 19.

Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/). 
20201211 kl 09.38

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2020). Allmänheten över 80 år – tillit, tankar och beteende i coronatid.

Nordens välfärdscenter (2020). Hemlöshet i Norden. Utvecklingen av nordisk bostadspolitik

Socialstyrelsen. Dödsregistret 2019.

Socialstyrelsen (2017). Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.
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Maria Hallman 
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Sida f1lIJ BORÅS STAD SVAR PÅ MOTION 1(2) 

Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

lngegerd Eriksson 
Handläggare 

Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1 

033 357165 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 

Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 

Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan 

biståndsbedömning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlsson (1vf), Anna-Clara Stenström (1vf), Niklas Arvidsson (KD), 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommw1fullmäktiges sammanträde 2019-01-16 
lämnat in förslaget att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 
införa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med 
ändringar i socialtjänstlagen (2001 :453) 

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och avstyrker 
motionen med hänvisning till en annan utredning som Vård- och äldrenämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att genomföra. 

I samband med yttrandet över motion "Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre" gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av ett förenklat biståndshandläggande. Vid 
Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
utifrån uppdraget, regler för förenklat beslutsfattande. Förenklad 

biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att personen fyllt 80 
år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 75 års ålder. Efter 
handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan vara privat eller 
kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen digitalt stöd är 
dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför. 

Reglerna är planerade att tillämpas från och med den 1 oktober 2020 och är 
utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv och 
ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har fastställt regler om förenklat beslutsfattande 
avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl
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och med den 1 oktober 2020 och är utformade så att det ökar personens 

möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade 

insatser utförs.  

Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021-03-22

2. Remissyttrande Vård- och äldrenämnden, 2019-03-01

3. Motion från Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas

Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD): Motion - Enklare vårdinsatser till

äldre utan biståndsbedömning, 2019-01-16

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

2019-02-26 Vård- och äldrenämnden 

Dnr VAN 2019-00037 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Enklare vårdinsatser till äldre 

utan biståndsbedömning 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen "Enklare vård.insatser 
till äldre utan biståndsbedömning''. 

Ärendet i sin helhet 

Motionärerna beskriver att äldre människor alltför länge har betraktats som ett 
kollektiv och inte som unika individer och att ingen vet bättre än den enskilda 
människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Förenklad biståndsbedömning 
skulle öppna för en hjälp som i högre utsträckning bygger på en växande 
relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. Äldre personers 
inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Att garantera valfrihet, 
självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som behöver 
andras omsorg och stöd. Motionärerna vill, med anledning av regeringens 
förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001 :453) som trädde i kraft den 1 
juli 2018, återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås. 

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen "Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre" och ger i samband med det 
yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda forntsättningar och 
konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. I samband med den utredningen kommer denna 
motions intentioner att belysas, då båda motionerna syftar till att öka de äldres 
inflytande, självbestämmande och valmöjligheter. Vård- och äldrenämnden 
beslutar därmed att avstyrka motionen "Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning'' med hänvisning till den utredning som Vård- och 
äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Enklare vård.insatser till äldre utan biståndsbedömning.
2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



MOTION 
Kommunfullmäktige 2019-01-17 

Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 

Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Att öka äldres 
självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartierna, Moderaterna 
och Kristdemokraternas äldrepolitik. Vi vill därför, med anledning av regeringens förslag till lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som träde i kraft den 1 juli 2018, återinföra förenklad 
biståndsbedömning i Borås.  

För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för vederbörande viktigast att veta vilken tid man förfogar över och att man 
får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet 
samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp som i 
högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. 
Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över vad, när 
och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha kontroll över 
sin vardag på villkor som liknar andras.  

Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser.  

Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja särskilt viktig 
när de själva har svårt att hävda den. 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 införa förenklad
biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med ändringar i socialtjänstlagen
(2001:453)

För Moderaterna För Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Anna-Clara Stenström Hans Gustavsson 
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2021-03-22 Kommunstyrelsen 

lngegerd Eriksson 
Handläggare 

Dnr KS 2018-00089 1.1.1.1 

033 353220 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L) , Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Guldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco 

Guldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 

lämnat in förslaget att: 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som 

kan erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning för att möjliggöra 

ett snabbt införande när lagen så tillåter. 

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och Centrala 

pensionärsrådet. 

Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen. Centrala pensionärsrådet ställer sig 

positiva till motionen. Yttranden redovisas i bilaga. 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 

regler för förenklat beslutsfattande. Nämnden fastställde regler om förenklat 

beslutsfattande avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska 

tillämpas från och med den 1 april 2020 och är utformade så att det ökar personens 

möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser 

utförs och planeras. Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från 

och med att personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från 

och med 7 5 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare 

som kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 

Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala verksamheten 

utför. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl
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Vård och äldrenämnden har fastställt regler om förenklat beslutsfattande avseende 

insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 

oktober 2020 och är utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett 

självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs.  

Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre

2018-01-17

2. Vård- och äldrenämndens yttrande 2019-03-01

3. Centrala pensionärsrådets yttrande 2018-03-05

5. Fullmäktigeskrivelse, 2021-03-22

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Datum Instans 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

2019-02-26 Vård- och äldrenämnden 

Dnr VAN 2018-00094 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen "Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre". 

Vård- och äldrenämnden vill öka äldres valfrihet, självbestämmande och 
delaktighet och ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda forntsättningar 
och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019. 

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 
och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Motionärerna 
vill öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom att återinföra 
förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av ändringen i 
socialtjänstlagen (2001 :453) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelsen 
har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer, vilket dock inte är tvingande för kommunerna. 

Sedan tidigare kan kommuner enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter erbjuda personer över 67 år vissa tjänster i syfte att förebygga 
skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte utgör personlig omvårdnad. 
Därför är det relevant att utreda vilka möjligheter denna lagstiftning kan ge. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 
valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att utreda forntsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 
förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 
tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. De frågor som 
behöver utredas och belysas är bland annat: på vilket sätt de olika 
lagstiftningarna påverkar den enskildes delaktighet, valfrihet och 
självbestämmande, hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens 
modell- Individens Behov i Centrnm (IBIC), vilka arbetsmetoder och riktlinjer 
som ska tillämpas, hemtjänstens forntsättningar att arbeta utifrån olika slags 
beställningar från biståndshandläggare/ myndighet, samt ekonomiska 
konsekvenser som förenklat beslutsfattande respektive tillämpning av 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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befogenhetslagen innebär för Vård- och äldrenämnden. Hänsyn behöver också 

tas till det stora rekryteringsbehovet som råder och vilken arbetsbelastning det 

förenklade beslutsfattandet innebär för medarbetaren.   

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019.  

Ärendet i sin helhet 

Motionen i sammanfattning 

I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 

och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Respekten för 

människors egen vilja är särskilt viktig när de själva har svårt att hävda den. 

Motionärerna vill öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom att 

återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av ändringen i 

socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 juli 2018.  

I motionen beskrivs att det för många äldre är viktigt att kunna påverka 

servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål och behov. Äldre personers 

inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 

personer ska kunna ha det som andra i samhället. Motionärerna förslår därför 

att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som 

kan erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning.  

Bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, och 

lag om vissa kommunala befogenheter 

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Bestämmelsen 

har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 

hemtjänst till äldre personer, vilket dock inte är tvingande för kommunerna. 

Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre personer 

insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. Korttidsplats ska inte kunna 

erbjudas utan föregående behovsprövning. Vidare ska kommunen följa upp 

insatserna som har erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, 

insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre. Kommunen ska i sin riktlinje 

närmare precisera villkoren för de insatser som kommunen erbjuder.  

Sedan tidigare kan kommuner enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter erbjuda personer över 67 år vissa tjänster i syfte att förebygga 

skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte utgör personlig omvårdnad. 

Därför är det relevant att utreda vilka möjligheter denna lagstiftning kan ge. 

Borås Stad erbjuder redan idag fixartjänst som är en tillämpning av 

befogenhetslagen och det bör utredas om lagen går att tillämpa för att ge äldre 

personer ytterligare valfrihet, självbestämmande och delaktighet.  
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Bakgrund 

Mellan 2008 och 2014 tillämpade Borås Stad förenklad handläggning. I slutet av 

00-talet var det många kommuner som började arbeta utifrån olika

förenklingsmodeller. Syftet var att ge den enskilde inflytande genom att själv få

bedöma vilket behov och stöd man hade och att dessutom förenkla

administrationen för kommunens handläggare. Den förenklade handläggningen

omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, omvårdnadsinsatser

samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa

hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha

fyllt 70 år, vara klar och adekvat och kunna vara delaktig i planeringen kring de

insatser som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- 

och omsorgsboende var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat

och uppleva oro för sin situation.

2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 

handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det, enligt flera skrivelser 

från Socialstyrelsen och ett antal domslut, inte fanns lagstöd för att använda sig 

av modeller där myndighetsutövningen inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en 

grund till att den förenklade handläggningen skulle avvecklas var att 

Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), som 

numera heter Individens behov i centrum (IBIC) - för att arbeta strukturerat 

med dokumentationen kring brukaren.   

Vård- och äldrenämndens ställningstagande till förenklat beslutsfattande 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 

valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 

förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 

tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

De frågor som behöver utredas och belysas är bland annat: 

 En nulägesbeskrivning av brukarens delaktighet och valfrihet i

nuvarande arbetssätt i handläggningen och utförande av insatser.

 Tidigare erfarenheter av tillämpning av förenklat beslutsfattande.

 Om det med traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka

äldres delaktighet, valfrihet och självbestämmande.

 På vilket sätt de olika lagstiftningarna påverkar den enskildes

delaktighet, valfrihet och självbestämmande.

 Hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens modell –

Individens Behov i Centrum (IBIC), som Borås Stad har valt att

implementera.

 Vilka arbetsmetoder och riktlinjer som ska tillämpas, då Socialstyrelsen

ännu inte har utarbetat vägledning och/eller föreskrifter för hur ett
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förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre är tänkt att hanteras av 

kommunerna.  

 Hemtjänstens förutsättningar att arbeta utifrån olika slags beställningar

från biståndshandläggare/myndighet: dels behovsbedömda insatser,

dels önskade/självvalda insatser.

 Vilka ekonomiska konsekvenser som förenklat beslutsfattande

respektive tillämpning av befogenhetslagen innebär för Vård- och

äldrenämnden ex volymökningar, kostnader för utveckling av

verksamhetssystem m.m.

 Hänsyn behöver också tas till det stora rekryteringsbehovet som råder,

särskilt inom hemtjänsten, och vilken arbetsbelastning det förenklade

beslutsfattandet innebär för medarbetaren.

 Preliminär tidsplan för införande efter ett politiskt beslut.

 Om förenklat beslutsfattande är förenligt med lagen om

valfrihetssystem LOV och Lag om vissa kommunala befogenheter.

 Värdera egenavgiften för vård och omsorg utifrån förenklat

beslutsfattande och/eller Lag om vissa kommunala befogenheter.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre.

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-03-05 Diarienummer 
2018--00089 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion från allianspartierna: Ökad val-
frihet och mindre byråkratisk biståndsbedöm-
ning för äldre 

Centrala pensionärsrådets beslut 

Vid sammanträdet den 6 februari 2018 § 54 beslutade rådet att ställa sig positiva till 
motionen. 

Enligt uppdrag 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 



Motion 2018-01-18 
Kommunfullmäktige 

Ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre 

Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja är särskilt 
viktig när de själva har svårt att hävda den. 

Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur hon vill ha det. Att öka äldres självbestämmande och 
valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartiernas äldrepolitik. Vi vill nu återinföra 
förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av regeringens förslag till lag om ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453). Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för henne eller honom viktigast att veta vilken tid man förfogar över och 
att man får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i 
boendet samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp 
som i högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och 
vårdpersonalen. Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras 
för att äldre personer ska kunna ha det som andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över 
vad, när och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha 
kontroll över sin vardag på villkor som liknar andras. Har den enskilde också makt över vem som 
ska genomföra beslutade insatser inom äldreomsorgen, får denne även möjlighet att påverka 
bakomliggande organisatoriska frågor som personalkontinuitet och kompetens. 

Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att få 
befogenhet att kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående 
individuell biståndsprövning. Syftet med de föreslagna reglerna är att ge de kommuner som så 
önskar möjlighet att bevilja äldre insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större 
utrymme för självbestämmande. 

Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser. Kommunen ska följa upp insatserna med 
utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som kan erbjudas äldre 
utan föregående biståndsbedömning för att möjliggöra ett snabbt införande när lagen så tillåter. 

För Moderaterna För Liberalerna 
Annette Carlson  Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet  För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson Falco Guldenpfennig 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 

Dnr KS 2021-00099 1.4.2.1 

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna 

synpunkter januari - december 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpwikter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Under perioden januari-december 2020 fick Stadskansliet in totalt 44 
synpunkter(39st 2019), varav 5 vidarebefordrades till extern part. De 
återstående 39 (36 st 2019) fördelades på 17 Klagomål, 15 frågor, 4 beröm och 
3 förslag. Flest synpunkter fick avdelningen Mark och exploatering. 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kw111a erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta. emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpw1ktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpmikter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpwikterna resulterat i. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Under perioden januari-december 2020 fick Stadskansliet in totalt 44 
synpunkter (39st 2019), varav 5 vidarebefordrades till extern part. De 
återstående 39 (36 st 2019) fördelades på 17 Klagomål, 15 frågor, 4 beröm och 
3 förslag. Flest synpunkter fick avdelningen Mark och exploatering. 

Antal inkomna synpunkter januari - december 2020 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Centrum för kunskap och 3 fråga, klagomål och beröm på olika saker 
säkerhet 

Kommunikation 4 Klagomål, digitala kanaler 

Kvalitet och utveckling 8 E-tjänster

Mark och exploatering 10 Fysiskmiljö övrigt/infrastruktur 

Näringsliv 3 Tjänst/övrigt 

Personal och förhandling 2 Tjänst organisation/personal 

Strategisk samhällsplanering 7 Kollektivtrafik 

Ekonomistyrning 2 Flaggning/Politik 

Koncerninköp 0 

Näringsliv 0 

Totalt för förvaltningen 39 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
Beröm Fråga Förslag Klagomål Totalt 

kriterier 
jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 

2020 2020 2020 2020 2020 

Bemötande 2 0 1 0 3 

Fysisk miljö 0 6 0 7 13 

Information 0 5 0 3 8 

Tjänster 2 4 2 7 15 

Totalt 4 15 3 17 39 

Ständiga förbättringar 

Då majoriteten av synpunkterna under 2020 har handlat om frågor och 
klagomål, där förklaring, förtydligande eller åtgärd behövts har detta hanterats 
enligt rntin. Information förtydligats (utifrån ett medborgarperspektiv)och 
frågor besvarats samt tjänster anpassats efter det som inkommit. Där det 
inkommit Klagomål har de förts vidare till leverantörer för exempel e-tjänster 
så att dessa anpassats så att de blir enklare för användaren. Anpassning i 
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felanmälning har gjorts så att den nu även täcker områden som 
uppmärksammats av medborgare. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal synpunkter 
Totalt antal avslutade Totalt antal ej avslutade som inkom under 

ärenden ärenden perioden januari -
december 2020 

38 6 

Syn punktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under Till Ett ärende återkopplades inte i tid. Några 
året följt större ärenden återkopplades i tid men avslutades 
synpunktsrutinen delen först senare. Berörda handläggare har 

kontaktats och uppdaterats kring rutinen. 

Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

44 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 

Dnr KS 2021-00098 1.4.2.1 

Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brnkare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpwikter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i.

Totalt sett fick Borås Stad in 2309 synpunkter under 2020. Det är en ökning 

med 3 procent från 2019 (2233 st) och en ökning med 313 procent sedan 2016. 

Av synpunkterna var 77 procent klagomål, 12 procent frågor, 10 procent 
förslag och 1 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 67 procent (1546 st) av totala 
antalet synpunkter. 

Den kraftiga ökning av synpmikter som varit konstant under de senaste åren 
verka tillfälligt ha stannat av. Detta kan troligtvis härröras till att många 
verksamheter har Cornonaanpassat sig och begränsat sina öppettider och 
tillgänglighet. Synpunktshanteringen har inte heller marknadsförts under 2020 
så även detta kan haft påverkan. 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpwiktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brnkare och kunder. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 

upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 

fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 

synpunkterna resulterat i. 

Borås Stad 

Totalt sett fick Borås Stad in 2309 synpunkter under 2020. Det är en ökning 

med 3 procent från 2019 (2233 st) och en ökning med 313 procent sedan 2016. 

Av synpunkterna var 77 procent klagomål, 12 procent frågor, 10 procent 

förslag och 1 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 67 procent (1546 st) av totala 

antalet synpunkter. 

Den kraftiga ökning av synpunkter som varit konstant under de senaste åren 

verka tillfälligt ha stannat av. Detta kan troligtvis härröras till att många 

verksamheter har Cornonaanpassat sig och begränsat sina öppettider och 

tillgänglighet. Synpunktshanteringen har inte heller marknadsförts under 2020 

så även detta kan haft påverkan. 

Kommunstyrelsen 

Under perioden januari-december 2020 fick Stadskansliet in totalt 44 

synpunkter, varav 5 vidarebefordrades till extern part. De återstående 39 (36 st 

2019) fördelades på 17 Klagomål, 15 frågor, 4 beröm och 3 förslag. Flest 

synpunkter fick avdelningen Mark och exploatering. 

Servicenämnden 

Under perioden 1 januari till 31 december 2020 kom det in åtta synpunkter till 

Servicenämnden. Samtliga är hanterade och besvarade av förvaltningen, även i 

de fall där synpunkten egentligen inte skulle ställts till Servicenämnden. Det 

gäller till exempel ett klagomål på att en bil fått gräsklipp på sig när den stått 

parkerad vid en yta som trimmats. I det fallet var det inte Servicekontoret som 

ansvarar för skötseln av den aktuella ytan. Servicekontoret har ändå lämnat svar 

och hänvisat vidare till de som är ansvariga för grönyteskötseln på det aktuella 

området. Ett annat exempel är ett klagomål att det läggs stenar i sopkärl. Även 

här återkopplade Servicekontoret till synpunktslämnaren och hänvisade denne 

vidare till Borås Energi och Miljö AB. 

Värt att notera är att under 2020 har de synpunkter som gäller snöröjning och 

halkbekämpning hanterats av Tekniska förvaltningen och finns alltså inte med i 

Servicenämndens redovisning för det här året. 

Miljö- och konsumentnämnden 
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Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 

medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse 

och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man 

önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre arbetsdagar ska 

en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om 

den. I de fall återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska 

ansvarig handläggare meddela när en eventuell åtgärd är gjord. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. 

Anledningen till detta är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror 

på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte Borås Stads medborgare kunnat 

välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den 

möjligheten funnits. 

Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 

perioden januari-december 2020 är 154 stycken. Antalet inkomna felanmälan 

under den perioden är 149 stycken. 

Samma period under föregående år (januari-december 2019) kom det in 217 

stycken. Då fanns inte alternativet felanmälan. 

Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för 

merparten av de inkomna synpunkterna och felanmälan 

Kulturnämnden 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 32 stycken 

inlämnade synpunkter under 2020, mot 19 stycken motsvarande period 2019. 

Ökningen kan bero på att inkomna synpunkter som inkommer till 

medarbetares e-post även läggs in i synpunktshanteringen. 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden kan konstatera att under 2020 har antalet inkomna 

synpunkter minskat. 31 synpunkter har kommit in via Borås Stads 

gemensamma synpunktshantering i jämförelse med 2019 då 73 synpunkter 

registrerats. Under 2019 arbetade nämnden aktivt med informationsinsatser till 

rektorerna för att implementera rutinen för synpunktshanteringen vilket då gav 

effekt och som nu verkar ha avtagit. 

Grundskolenämnden 

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen under 2020 har 

kraftigt minskat jämfört med samma period föregående år, 15 inlämnade 

synpunkter under 2020 mot 58 motsvarande period 2019. Under det senaste 

halvåret 2020 har det endast inkommit 2 synpunkter. 
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Den stora minskningen mot föregående år berör kost och 

lokalvårdsverksamheten som gått från 26 synpunkter 2019 till 1 2020. 

föregående år gällde majoriteten av synpunkterna kostfrågor medans 

synpunkten i år berörde information inom lokalvårdsverksamheten. 

En möjlig anledning till det minskade antalet inkomna synpunkter gällande 

kostfrågor kan bero på att kostverksamheten under andra halvåret 2019 och 

2020 aktivt arbetat med att ytterligare förfina matsedeln samt även arbetat med 

skolornas matråd. 

Majoriteten av synpunkterna riktad emot skolor berör frågor som kan kopplas 

till pandemin. 

En möjlig anledning till minskningen av inkomna synpunkter kan vara 

Grundskoleförvaltningens ökade arbete med kommunikation inom krisarbetet i 

och med pandemin. Under våren 2020 startades en central 

kommunikationsorganisation för att snabbt hantera det kraftigt ökade antalet 

inkomna frågor från både allmänheten och internt i förvaltningen. Denna 

kommunikation har skett via mejl och telefon vilket kan vara anledningen till att 

färre kommuninvånare känt ett behov av att lämna en synpunkt till 

förvaltningen via synpunktshanteringen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Under 2020 har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fått in 27 

synpunkter, 14 under perioden januari -juni och 13 under perioden juli-

december. Det är vanligt att klagomål riktade gentemot verksamheten inom 

Myndighet Barn och unga dominerar. Många har synpunkter som är relaterade 

till handläggningen i sitt ärende, bedömningar eller har synpunkter på innehåll i 

utredningar. En av synpunkterna har rört oro i ett område runt ett av våra 

boenden. En synpunkt berörde samverkan med vårdcentral vilket även fick till 

följd en fortsatt utveckling vilken beskrivs nedan. Vi har i ett fall fått en 

synpunkt som är relaterat till den pågående pandemin och den rörde 

begränsning av antalet samtidiga besökare på träffpunkten Träffen. 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 5 synpunkter under perioden 

januari-december 2020. Av framförda synpunkter var 3 fråga och 2 klagomål. 

Få klagomål har kommit på de insatser som ges. Samtliga synpunkter har 

hanterats och alla som lämnat synpunkter har fått återkoppling. 

En av synpunkterna var ett klagomål på handläggning av ärende på 

Försörjningsenheten och två var frågor om försörjningsstödet. 

En gällde att svarstiden för att tacka ja till erbjuden ferieplats hamnade på en 

helgdag. 

En synpunkt som vi fick in handlade om Stadsdelsvärdarnas närvaro i Sjöbo. 

Sociala omsorgsnämnden 
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Det har under år 2020 kommit in totalt 52 synpunkter och klagomål. 35 utav 
dessa berör egen verksamhet och 17 rör externa utförare. 

Synpunkterna berör samtliga verksamhetsområden men hälften av dem (26 st.) 
rör grnppbostäder, varav elva synpwlkter är kopplade till tre enskilda 
verksamheter och har samma, återkommande, innehåll. D1ygt var fjärde 
synpwlkt/klagomål (12 st.) rör daglig verksamhet, då kopplat till stängning med 
anledning av coronapandemin. 

Vård- och äldrenämn.den 

Till Vård- och äldrenämn.den har 228 synpw1kter inkommit w1der 2020 vilket är 
en minskning jämfört med 2019 då 265 synpunkter rapporterades. Av de 
inkomna synpu1lkterna är 155 klagomål men där finns också åtta beröm, 14

förslag och 51 frågor till verksamheterna. Den rådande pandemin har inneburit 
fler frågor till förvaltningen jämfört med tidigare år. 

Utvecklingen av antalet inkomna och registrerade synpurlkter sedan 2017: 

ÅI 
halvår helår halvår helår halvår helår halvår helår 

2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

Antal 111 169 117 225 140 265 125 228 

De flesta synpunkterna handlar om att man inte är nöjd med hur insatserna 
utförs, personalens kompetens samt brister i kommunikation och information. 
De beröm som inkommit, i hemtjänsten och på korttidsenheter, handlar om att 
man är nöjd med insatserna och personalen. 

Antal inkomna synpunkter Borås Stad januari - december 2020 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 

synpunkten 

Kommunstyrelsen 39 Fysisk miljö infrastruktur 

Lokalförsörjningsnämnden 102 Fastighetsskötsel/ markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 10 Ovårdade tomter/byggnader, ärenden 
som kräver tillsyn 

Servicenämnden 8 Klagomål på fysisk miljö 

Tekniska nämnden 1546 Synpunkter om renhållning och 
underhåll av lekplatser och parker. 
Önskemål om belysning och fler 
sopkärl. 

Miljö- och 43 Klagomål nedskräpning 
konsumentnämnden 

Fritids- och 154 Nedskräpning/ sophantering, parkering, 
folk11älsonämnden trasiga bryggor samt trasig belysning vid 

badplatser./ 
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Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 

synpunkten 

Undermålig framkomlighet, trasig 

belysning, skadegörelse och 

nedskräpning ( exempel gropig väg fram 

till idrottshall) 

Kulturnämnden 32 Fysisk miljö i fråga om placering av 

skulpturer, skadegörelse 

Förskolenämnden 31 Klagomål på verksamhet och 

verksamhetsbeslut av varierande slag 

Grnndskolenämnden 15 Klagomål - Tjänst 

Gymnasie- och 17 E-tjänster

vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och 27 Synpunkter kring handläggning, 

familjeomsorgsnämnden utredning och i några fall kring vilka 

insatser som beviljats 

Arbetslivsnämnden 5 Generella frågor 

Sociala omsorgsnämnden 52 Bristande kvalitet, bl.a. i 

genomförandeplaner och aktiviteter 

kopplade till dem.(Grnppbostäder LSS) 

Vård- och äldrenämnden 228 Klagomål på tjänst 

Totalt för förvaltningen 2309 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fråga 
Förslag Klagomål 

Totalt 
Beröm 

Kommungemensamma 
jan-dec 

1an-
jan-dec jan-dec 

Jan-

kriterier dec dec 
2020 

2020 
2020 2020 

2020 

Bemötande 6 1 2 45 54 

Fysisk miljö 16 194 193 1 194 1 597 

Information 0 49 9 84 142 

Tjänster 7 44 20 441 512 

Totalt 29 288 224 1 764 2 305 

Sida 
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Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 

Då majoriteten av synpunkterna under 2020 har handlat om frågor och 

klagomål, där förklaring, förtydligande eller åtgärd behövts har detta hanterats 

enligt rutin. Information förtydligats (utifrån ett medborgarperspektiv)och 

frågor besvarats samt tjänster anpassats efter det som inkommit. Där det 

inkommit Klagomål har de förts vidare till leverantörer för exempel e-tjänster 

så att dessa anpassats så att de blir enklare för användaren. Anpassning i 

felanmälning har gjorts så att den nu även täcker områden som 

uppmärksammats av medborgare. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsförvaltningen har regelbundna möten med sina utförare av 

markskötsel. Vi arbetar för ständiga förbättringar. 

Servicenämnden 

Av de åtta inkomna synpunkterna har ingen på ett direkt sätt lett fram till 

förbättringar. Synpunkterna om bemötande i telefonväxeln har vi diskuterat i 

gruppen. Frågor om bemötande och att lämna rätt information i rätt mängd är 

mycket viktiga för oss och vi arbetar ständigt med dem. 

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar och varje 

avdelning/enhet ansvarar för att analyser och utvärdera inkomna synpunkter 

samt identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Nedan redovisas några exempel på synpunkter som resulterade i förbättring: 

- Informations kampanjen gata avdelningen har gjort senaste 2 åren har gett

resultat. Vi har nu gått in i fas 2 och informerat privata fastighetsägare om deras

ansvar.

- Information på hemsidan med bl.a snödagboken har inneburit betydligt

mindre frågor till oss vad avser vinterväghållningen. Detta tillsammans med

nämnda broschyr hoppas och tror vi kommer leda till ytterligare förbättringar.

Broschyren innefattar ju fastighetsägaransvaret inte bara för vintern utan under

alla årstider. Synpunkter och felanmälningar angående skötsel av

gångutrymmet/trottoarer ligger till grund för detta.

- Park och Skogsavdelningen har mottagit ett ökat antal önskemål om nya

anläggningar i park- och naturmiljö med en klar tyngdpunkt på ny och

kompletterande belysning.

- Vi uppmärksammar en relativ stor ökning, när det kommer till parkskötseln,

jämfört med föregående år. Här sker löpande en dialog med våra entreprenörer

för att driftavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och motsvarande dialog

med allmänheten, vad som ska göras, när och varför.
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- Många större punktinsatser har utförts under 2020, bl.a. har egen drift

kompletterats med inhyrd armklippning och motormanuell avverkning av

inväxande vegetation har utförts i många eftersatta vägområden med

kommunalt huvudmannaskap.

- Ett nytt skötselavtal för park- och lekplatsdrift är framtaget och kommer att

gälla från 1 april 2021. Det nya avtalet kan bättre fånga in mindre felavhjälpande

underhåll vilka framöver kan åtgärdas löpande istället för via extrabeställningar.

- En översyn av strukturen i synpunkts- och felhanteringssystemet för Park- 

och skogsavdelningens verksamheter har genomförts tidigt under 2021 vilket

förväntas ge ett annat utfall vid nästa uppföljning.

- I samband med avtalsstarten för färdtjänst 1 juni 2019 har vi själva utbildat

alla färdtjänstchaufförer i bl.a bemötande och avtalsinformation vilket har gjort

att klagomålen minskat kraftigt.

- Inom skolskjutsen så har vi haft ett antal klagomål och synpunkter från

föräldrar till elever som åker med taxifordon och här har det varit en del

förseningar och missar. I samband med en ny upphandling av skolskjuts med

taxifordon kommer vi att försöka få in motsvarande utbildning då vi ser ett

mycket positivt utfall efter dessa utbildningar som genomförts.

Miljö- och konsumentnämnden 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 

varit möjligt beaktats för framtiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2020 infört funktionen 

"felanmälan" vilket har underlättat mycket av arbetet på anläggningsenheten. 

Många av synpunkterna som inkom innan vi införde funktionen felanmälan 

passade bättre som felanmälan och skulle hanterats på ett annat sätt. 

Nu när vi infört felanmälan kan vi med enkelhet beställa arbeten till utförare, få 

det åtgärdat samt få kvittens på att arbetet är utfört via Infracontrol. 

Kulturnämnden 

Förvaltningen följer rutinen och håller utbildningar vid semester så att 

synpunktshanteringen upprätthålls. Information har gått ut till 

verksamhetschefer att det är viktigt att inkomna synpunkter rapporteras så de 

kan registreras i systemet. 

Förskolenämnden 

De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive 

verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på 

förvaltningen, andra synpunkter har lett till förtydligande och 

uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 

mellan vårdnadshavare och rektor. Synpunkter gällande öppna förskolan och 

Tittuts öppettider har lämnats till chef för beaktande inför planering 2021. I de 
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fall synpunkter har berört fastighet eller angränsande omgivning har kontakt 

tagits med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt har 

resulterat i att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på 

övergripande förvaltningsnivå. 

Inkomna synpunkter redovisas för nämnden varje månad från augusti 2020. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Flera synpunkter innehåller klagomål och tankar om ställningstaganden kring 

insatser som görs inom myndighet Barn och unga och myndighet Vuxen. 

Denna form av synpunkter leder ofta till att den genomförda handläggningen, 

beslut och innehållet i insatser gås igenom på nytt. I sin tur ger detta en 

fortlöpande reflektion och ett lärande för verksamheten. Ett av klagomålen 

berörde samverkan och kom ifrån en vårdcentral. Klagomålet ledde dels till ett 

möte med klargörande och information kring Individ.- och familjeomsorgens 

verksamhet och dels till samtal kring fortsatt samverkan och kunskapsutbyte 

kring varandras verksamhet. 

Arbetslivsnämnden 

Alla tjänster och verksamheter är under ständig utveckling och förbättring. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av 

förfaranden och rutiner. 

En av synpunkterna som vi fick in handlade om Stadsdelsvärdarnas närvaro i 

Sjöbo. Synpunktslämnaren önskade att stadsdelvärdrana skulle vara mer synliga 

runt Sjöbo Torg på grund av personrån i området. Enhetschefen informerade 

synpunktslämnaren om rutinen enligt vilken vandringen sker och vilka tider och 

platser som besöks. Tider och platser bestäms utifrån behov och tillsammans 

med verksamheterna i Sjöbo. 

Erbjudandeprocessen av feriearbete kortades ner från 13 veckor till 6 veckor på 

grund av covid-19. Det gjorde att antalet dagar ungdomarna hade på sig att 

tacka ja till erbjudandet komprimerades. Det skedde i något fall att sista 

svarsdagen blev en helgdag. För Ferieverksamheten är det avgörande hur 

ferieplatserna kommer in då det i hög grad påverkar hur de kan utföra deras 

arbete. Tyvärr kan de inte bortse från att viss del av svarstiden kommer att 

hamna på en helgdag och att alla inte kommer att ha lika lång svarstid. Utifrån 

omständigheterna kommer de så långt de kan försöka att tänka på att sista 

svarsdagen inte är på en helgdag. 

Sociala omsorgsnämnden 

24 av 52 inkomna synpunkter och klagomål har lett till åtgärd i det specifika 

fallet. På förvaltningsövergripande nivå har följande åtgärder vidtagits för att 

förbättra verksamheten utifrån inkomna synpunkter och klagomål år 2020. 

• I de fall som synpunkter och/eller klagomål återkommande rört samma

verksamhet så har tvärprofessionella möten ägt rum för att gemensamt försöka
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förbättra situationen. 

• De synpunkter och klagomål som rör en specifik förändring i verksamheten

har föranlett plan för uppföljning av dess effekter.

• Synpunkter och klagomål har integrerats med övriga indikationer på brister i

verksamheten för att generera en samlad och mer heltäckande bild av

verksamhetens kvalitet.

• Förvaltningen har identifierat ett behov av att utarbeta arbetssätt för att ta

omhand synpunkter och klagomål som kommer åter gång på gång och rör

samma verksamhet. Särskilt viktigt i de fall som verksamheten drivs av privat

utförare.

• Det kan återigen konstateras att volymen synpunkter och klagomål är mycket

låg i förhållande till alla de insatser och tjänster som utförs året om, dygnet runt,

inom sociala omsorgsförvaltningen. Det talar för att det finns ett stort

mörkertal.

• Det saknas helt inkomna synpunkter och/eller klagomål från brukarna. Att

skapa och implementera rutin för att på något sätt fånga in brukarnas

synpunkter på verksamheten är ett stort fokus inför 2021. Det kommer

troligtvis att ske inom ramen för systematiserad egenkontroll.

Vård- och äldrenämnden 

Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en 

systematisk uppföljning två gånger per år på alla enheter och ingår i 

verksamhetens ledningssystem enligt Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2011:9. 

I förvaltningen finns ett analysteamet med syfte att arbeta mer systematiskt för 

att lära av avvikelser och synpunkter. Synpunkter/klagomål kommer 

tillsammans med förvaltningens individavvikelser, lex Sarah och lex Maria att 

analyseras. Analysen presenteras två gånger per år för förvaltningsledning och 

utgör ett underlag för prioritering och målstyrning i arbetet med ständiga 

förbättringar. 

Inkomna synpunkter om att det brister i hur insatserna utförs och att brukarna 

inte är nöjda, är ett område som verksamheterna arbetar med kontinuerligt. 

Genom fortbildning i dokumentation och genom att ha med sig information 

om brukaren i särskild omsorgsapp i mobilen är förhoppningen att personalen 

på ett bättre sätt kan tillmötesgå brukarens behov och önskemål om hur 

insatserna ska genomföras samt att brukarna blir med delaktiga i 

genomförandet. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på 

individnivå kan det vara svårt att hitta mönster som leder till övergripande 

utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan utveckling/förbättring ske på 

enheten och för brukaren. 

Avslutade synpunktsärenden 



Borås Stad 

Totalt antal synpunkter 

Totalt antal avslutade Totalt antal ej som inkom under 

ärenden avslutade ärenden perioden januari -

december 2020 

2231 58 2289 

Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Borås Stad har under året Till De flesta nämnder har svarat att de 

följt synpunktsrutinen större följer rutinen fullt ut och några har 

delen svarat att de följer till större delen. 

Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, 

föreningar eller bolag. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Individ

och familjeomsorgsnämnden

30 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Vård- och

äldrenämnden

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från

Förskolenämnden

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från

Arbetslivsnämnden

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Gymnasie

och vuxenutbildningsnämnden

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från

Grundskolenämnden

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från :Miljö- och

konsumentnämnden

8. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från

Lokalförsörjningsnämnden

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från

Kulturnämnden

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 från Sociala

omsorgsnämnden

Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga Nämnder

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Datum Instans 

Hans Abrahamson 
Handläggare 

2021-02-16 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00003 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari december 2020 till 
handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Under 2020 har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fått in 27 
synpunkter, 14 under perioden januari - juni och 13 under perioden juli -
december. 

Klagomål riktade gentemot verksamheten inom Myndighet Barn och unga 
dominerar. Många har synpunkter som är relaterade till handläggningen i ett 
ärende, bedömningar eller har synpunkter på innehåll i utredningar. 

Nämnden har i ett fall fått en synpwikt som är relaterat till den pågående 
pandemin och den rörde begränsning av antalet samtidiga besökare på 
träffpw1kten Träffen. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpw1kter jan-dec 2020

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-11 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

Ernad Suntic 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

österlånggatan 7 4 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Under 2020 har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fatt in 27 synpmikter, 14 under perioden 
januari -juni och 13 under perioden juli-december. Det är vanligt att klagomål riktade gentemot 
verksamheten inom Myndighet Barn och unga dominerar. Många har synpunkter som är relaterade till 
handläggningen i sitt ärende, bedömningar eller har synpunkter på innehåll i utredningar. En av 
synpunkterna har rört oro i ett område mnt ett av våra boenden. Några synpunkter har rört 
bedömning om vilken vårdinsats som behövs. En synpunkt berörde samverkan med vårdcentral vilket 
även fick till följd en fortsatt utveckling vilken beskrivs nedan. Vi har i ett fall fått en synpwikt som är 
relaterat till den pågående pandemin och den rörde begränsning av antalet samtidiga besökare på 
träffpunkten Träffen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Barn och unga Myndighet 12 Synpunkter kring handläggning, utredning och i några fall 
kring vilka insatser som beviljats 

Vuxen Myndighet 3 Synpunkter på åtgärd, behandling och kritisk till val av 
behandling 

Öppenvård Barn och unga 1 För få för att ange 

Familjerätt 3 Frågor kring vart man kan vända sig rörande olika 
familjerättsliga frågor 

Verksamhetsledning 2 Synpunkter kring om verksamheten har tillräcklig 
kompetens kring utredningar av barn 

Boende Vuxen 2 

Träffen 1 Synpunkt kring regler och begränsningar utifrån Corona 

IFO Centralt 3 Synpunkter kring vilket perspektiv socialtjänst tar Barn 
eller vårdnadshavare 

Totalt för förvaltningen 27 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 

Fysisk miljö 1 1 

Information 6 6 

Tjänster 20 20 

Totalt 6 21 27 

4 Ständiga förbättringar 

Flera synpunkter innehåller klagomål och tankar om ställningstaganden kring insatser som görs inom 
myndighet Barn och unga och myndighet Vuxen. Denna form av synpunkter leder ofta till att den 
genomförda handläggningen, beslut och innehållet i insatser gås igenom på nytt. I sin tur ger detta en 
fortlöpande reflektion och ett lärande för verksamheten. Ett av klagomålen berörde samverkan och 
kom ifrån en vårdcentral. Klagomålet ledde dels till ett möte med klargörande och information kring 
Individ.- och familjeomsorgens verksamhet och dels till samtal kring fortsatt samverkan och 
kunskapsutbyte kring varandras verksamhet. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden inkom under perioden januari -
ärenden 

december 2020 

27 0 27 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut Samtliga inkomna synpunkter har följts upp inom rimlig 
följt synpunktsrutinen tid och i samtliga fall där det varit möjligt att återkoppla 

till den som lämnat synpunkten så har detta skett. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Vård- och äldrenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr VAN 2021-00020 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2021-02-16 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna       

Sammanfattning av ärendet 

FSG-protokoll 2021-01-20 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 
Dnr 2020–00235 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Vård- och äldrenämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Till Vård- och äldrenämnden har 228 synpunkter inkommit under 2020 vilket är en minskning jämfört 
med 2019 då 265 synpunh.rt:er rapporterades. Av de inkomna synpunh.rt:erna är 155 klagomål men där 
finns också åtta beröm, 14 förslag och 51 frågor till verksamheterna. Den rådande pandemin har 
inneburit fler frågor till förvaltningen jämfört med tidigare år. 

Utvecklingen av antalet inkomna och registrerade synpunkter sedan 2017: 

År 
halvår helår halvår helår halvår helår halvår helår 
2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

Antal 111 169 117 225 140 265 125 228 

De flesta synpunkterna handlar om att man inte är nöjd med hur insatserna utförs, personalens 
kompetens samt brister i kommunikation och information. De beröm som inkommit, i hemtjänsten 
och på korttidsenheter, handlar om att man är nöjd med insatserna och personalen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

IT /Förebyggande 5 Förslag och frågor om tjänster 

Myndighet 13 Frågor om tjänst 

Hemtjänst, egen regi 86 Klagomål på tjänst. Fem beröm 

Hemtjänst, privat regi 2 Klagomål på tjänst 

Hälso- och sjukvård 23 Klagomål på tjänst 

Vård- och omsorgsboende, egen 37 Klagomål på tjänst. Frågor om information 
regi 

Vård- och omsorgsboende, privat 3 Förslag på information 
regi 

Korttid, larm och nattorganisation 30 Klagomål på tjänst. Tre beröm på korttid 

Kost, lokalvård, vaktmästeri 7 Frågor om tjänst 

övergripande 22 Förslag och frågor 

Totalt för förvaltningen 228 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 3 1 0 19 23 

Fysisk miljö 1 8 2 24 35 

Information 0 17 3 18 38 

Tjänster 4 25 9 94 132 

Totalt 8 51 14 155 228 

4 Ständiga förbättringar 

Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en systematisk uppföljning 
två gånger per år på alla enheter och ingår i verksamhetens ledningssystem enligt Socialstyrelsen 
föreskrift SOSFS 2011:9. 

I förvaltningen finns ett analysteam med syfte att arbeta mer systematiskt för att lära av avvikelser och 
synpunkter. Synpunkter/klagomål kommer tillsammans med förvaltningens individavvikelser, lex Sarah 
och lex Maria att analyseras. Analysen presenteras två gånger per år för förvaltningsledning och utgör 
ett underlag för prioritering och målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Inkomna synpunkter om att det brister i hur insatserna utförs och att brnkarna inte är nöjda, är ett 
område som verksamheterna arbetar med kontinuerligt. Genom fortbildning i dokumentation och 
genom att ha med sig information om brukaren i särskild omsorgsapp i mobilen är förhoppningen att 
personalen på ett bättre sätt kan tillmötesgå brnkarens behov och önskemål om hur insatserna ska 
genomföras samt att brnkarna blir med delaktiga i genomförandet. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på individnivå kan det vara 
svårt att hitta mönster som leder till övergripande utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan 
utveckling/förbättring ske på enheten och för brnkaren. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -
december 2020 

226 2 228 
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6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut 
följt synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Förskolenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 Dnr FN 2021-00025 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem, detta för att kunna 
erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. 

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Redovisning av inkomna synpunkter är nämndens egen rapport och 
analys av inkomna synpunkter. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art 
och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för 
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Barnets bästa beaktas vid hanteringen av respektive synpunkt. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 Förskolenämnden. 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Förskolenämnden kan konstatera att under 2020 har antalet i1ikomna synpwikter minskat. 31 
synpunkter har kommit in via Borås Stads gemensamma synpunktshantering i jämförelse med 2019 då 
73 synpunkter registrerats. Under 2019 arbetade nämnden aktivt med informationsinsatser till
rektorerna för att implementera rutinen för synpw1ktshanteri.ngen vilket då gav effekt och som nu 
verkar ha avtagit. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Verksamhetsområde 1 11 Fyra klagomål på barngruppernas storlek i Sandhult-
området, två synpunkter gällande trasig interiör, samt 
kalla lokaler, bristande utomhusbelysning, säkerhetsrisk, 
kränkande behandling och placering av dygnet-runt 
förskolor. 

Verksamhetsområde 2 2 Synpunkterna gällde skadegörelse på Södergårdens 
förskola samt efterfrågan av återkoppling gällande 
utredning i ärende. 

Förvaltningsledning 7 Klagomål och synpunkter gällande beslut och åtgärder 
som vidtagits på grund av Corona-pandemin. 

Placeringar 5 Klagomål på schemasystem, information om lovplacering, 
överföring av information mellan fritids och administration, 
samt ifrågasättande av rätt till endast 15 timmar förskola 
vid korttidspermittering och arbetslöshet. 

Barnhälsan 4 Två önskemål om destination för Tittut!, klagomål på 
särskilt stöd vid hörselskada och öppettider på 
Kristinebergs öppna förskola. 

Kvalitet och utvecklingsenheten 1 Klagomål på PingPong 

HR 1 Arbetsansökan 

Totalt för förvaltningen 31 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 1 0 5 6 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 5 2 17 24 

Totalt 0 7 2 22 31 

4 Ständiga förbättringar 

De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på fö1valtningen, andra synpunkter har 
lett till förtydligande och uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunh.'ter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Synpunkter gällande öppna förskolan och Tittuts öppettider har 
lämnats till chef för beaktande inför planering 2021. I de fall synpunkter har berört fastighet eller 
angränsande omgivning har kontakt tagits med fastighetsförvaltare eller berörd fö1valtning. En 
synpunkt har resulterat i att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på övergripande 
fö1valtningsnivå. 

Inkomna synpunkter redovisas för nämnden varje månad från augusti 2020. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -
december 2020 

31 0 31 
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6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Till större delen Synpunkterna som har inkommit har hanterats enligt 
följt synpunktsrutinen gällande rutin. 

Förskolenämnden gör bedömningen att större delen av 
synpunkterna på nämndens verksamhet inte inkommer 
till Borås Stads gemensamma synpunktshantering 
utan främst hanteras direkt ute på förskolorna. Flertalet 
synpunkter inkommer även via mejl till förvaltningens 
inkorg. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

Förskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 
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Ida Westin 
Handläggare 

Datum Instans 

2021-02-22 Förskolenämnden 

Dnr FN 2021-00025 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem, detta för att kunna 
erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. 

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Redovisning av inkomna synpunkter är nämndens egen rapport och 
analys av inkomna synpunkter. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art 
och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för 
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Barnets bästa beaktas vid hanteringen av respektive synpunkt. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020
Förskolenämnden.

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 februari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommw1styrelsen

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Arbetslivsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 Dnr ALN 2021-00010 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna synpunkter 
januari – december 2020.       

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier       

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2020.



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 5 synpunkter under perioden januari-december 2020. Av 
framförda synpwikter var 3 fråga och 2 klagomål. 

Få klagomål har kommit på de insatser som ges. Samtliga synpunkter har hanterats och alla som lämnat 
synpunkter har fått återkoppling. 

En av synpunkterna var ett klagomål på handläggning av ärende på Försörjningsenheten och två var 
frågor om försörjningsstödet. 

En gällde att svars tiden för att tacka ja till erbjuden ferieplats hamnade på en helgdag. 

En synpunh.'t som vi fick in handlade om Stadsdelsvärdarnas närvaro i Sjöbo. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Jobb Borås 1 Klagomål 

IFO Försörjningsstöd 1 Klagomål 

Trygghetsinsats/ Stadsdelsvärd 1 Fråga 

Administration 2 Fråga 

Totalt för förvaltningen 5 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 
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Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Information 0 3 0 0 3 

Tjänster 0 0 0 1 1 

Totalt 0 3 0 2 5 

4 Ständiga förbättringar 

Alla tjänster och verksamheter är under ständig utveckling och förbättring. Synpunkterna har utgjort 
underlag för granskning, förbättring och utveckling av förfaranden och rutiner. 

En av synpunkterna som vi fick in handlade om Stadsdelsvärdarnas närvaro i Sjöbo. 
Synpunktslämnaren önskade att stadsdelvärdrana skulle vara mer synliga runt Sjöbo Torg på grund av 
personrån i området. Enhetschef en informerade syn punktslämnaren om rutinen enligt vilken 
vandringen sker och vilka tider och platser som besöks. Tider och platser bestäms utifrån behov och 
tillsammans med verksamheterna i Sjöbo. 

Erbjudandeprocessen av feriearbete kortades ner från 13 veckor till 6 veckor på grund av covid-19. Det 
gjorde att antalet dagar ungdomarna hade på sig att tacka ja till erbjudandet komprimerades. Det skedde 
i något fall att sista svarsdagen blev en helgdag. För Ferieverksamheten är det avgörande hur 
ferieplatserna kommer in då det i hög grad påverkar hur de kan utföra deras arbete. Tyvärr kan de inte 
bo1tse från att viss del av svarstiden kommer att hamna på en helgdag och att alla inte kommer att ha 
lika lång svarstid. Utifrån omständigheterna kommer de så långt de kan försöka att tänka på att sista 
svarsdagen inte är på en helgdag. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -

5 0 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut 
följt synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

Arbetslivsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 
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Datum Instans 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28

2021-02-16 Arbetslivsnämnden 

Dnr ALN 2021-00010 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari 

december 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna synpunkter 
januari- december 2020. 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kwma erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari - december 2020.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrnpp (FSG) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Lars-Ake Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
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Sammanträdesdatum 

2021-02-23 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter för perioden januari – december 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt 
tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år redovisas för respektive 
nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever 
och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, 
verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen finns att vända sig till 
beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av 
elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för 
brukare i organisationen.  

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid statistik 
för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden skall vara fem. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som inkommit till 
nämnden under januari – december 2020 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys.  

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom rätt tid. 
Flest synpunkter kom in i samband med terminsstart och uppstart av nya e-tjänster. 
Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför läsårsstart 2021.

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020  



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 



1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpwikter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Utbildningskontoret 10 E-tjänster

Utbildningskontoret 3 Tips, klagomål och covidfrågor 

Verksamhet 4 Tips, klagomål och betygsfrågor 

Totalt för förvaltningen 17 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 1 1 

Fysisk miljö 1 1 

Information 

Tjänster 3 12 15 

Totalt 1 4 12 17 
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden inkom under perioden januari -
ärenden 

december 2020 

17 17 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut 
följt synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-23 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter för perioden januari – december 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt 
tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år redovisas för respektive 
nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever 
och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, 
verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen finns att vända sig till 
beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av 
elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för 
brukare i organisationen.  

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid statistik 
för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden skall vara fem. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som inkommit till 
nämnden under januari – december 2020 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys.  

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom rätt tid. 
Flest synpunkter kom in i samband med terminsstart och uppstart av nya e-tjänster. 
Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför läsårsstart 2021.

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020  
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Datum Instans 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 

2021-02-23 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och VlL'{enutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari - december 2020. 

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart 

elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. 

Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen 

finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har 

också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är 

synpunktshanteringen inte första valet för brnkare i organisationen. 

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid 

statistik för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden 

skall vara fem. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under januari - december 2020 i det digitala 

rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten finns i bilaga 

1. 

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom 

rätt tid. Flest synpwikter kom in i samband med terminsstart och uppstart av 

nya e-tjänster. Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför 

läsårsstart 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpw1kter januari-december 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl
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Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 



1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpwikter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Utbildningskontoret 10 E-tjänster

Utbildningskontoret 3 Tips, klagomål och covidfrågor 

Verksamhet 4 Tips, klagomål och betygsfrågor 

Totalt för förvaltningen 17 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 1 1 

Fysisk miljö 1 1 

Information 

Tjänster 3 12 15 

Totalt 1 4 12 17 
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden inkom under perioden januari -
ärenden 

december 2020 

17 17 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut 
följt synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 3(3) 



Sida fll?J BORÅS STAD SKRIVELSE 1 (2) 

Datum Instans 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 

2021-02-23 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00159 1.4.2.1 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och VlL'{enutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari - december 2020. 

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart 

elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. 

Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen 

finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har 

också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är 

synpunktshanteringen inte första valet för brnkare i organisationen. 

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid 

statistik för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden 

skall vara fem. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under januari - december 2020 i det digitala 

rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten finns i bilaga 

1. 

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom 

rätt tid. Flest synpwikter kom in i samband med terminsstart och uppstart av 

nya e-tjänster. Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför 

läsårsstart 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpw1kter januari-december 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Grundskolenämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwiktema ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpw1kter till Grundskoleförvaltningen under 2020 har kraftigt minskat jämfört med 
samma period föregående år, 15 inlämnade synpunh.'ter under 2020 mot 58 motsvarande period 2019. 
Under det senaste halvåret 2020 har det endast itikommit 2 synpw1kter. 

Den stora minskningen mot föregående år berör kost och lokalvårdsverksamheten som gått från 26 
synpunkter 2019 till 1 2020. föregående år gällde majoriteten av synpunh.'tema kostfrågor medans 
synpunkten i år berörde information inom lokalvårdsverksamheten. 

En möjlig anledning till det minskade antalet iiikomna synpunkter gällande kostfrågor kan bero på att 
kostverksamheten under andra halvåret 2019 och 2020 aktivt arbetat med att ytterligare förfina 
matsedeln samt även arbetat med skolornas matråd. 

Majoriteten av synpunkterna riktad emot skolor berör frågor som kan kopplas till pandemii1. 

En möjlig anledning till mii1sknii1gen av iiikomna synpunkter kan vara Grundskoleförvaltningens ökade 
arbete med kommunikation inom krisarbetet i och med pandemii1. Under våren 2020 startades en 
central kommunikationsorganisation för att snabbt hantera det kraftigt ökade antalet inkomna frågor 
från både allmänheten och internt i förvaltningen. Denna kommunikation har skett via mejl och telefon 
vilket kan vara anledningen till att färre kommunii1vånare känt ett behov av att lämna en synpunh.'t till 
förvaltningen via synpunh.'tshanterii1gen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kost och lokalvård 1 Klagomål - Information 

Olika skolenheter 11 Klagomål - Tjänst 

Förvaltningsledning 1 Klagomål - Tjänst 

övrigt, inkorg 2 Förslag - Information 

Totalt för förvaltningen 15 
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 1 0 3 4 

Information 0 0 1 2 3 

Tjänster 0 1 0 7 8 

Totalt 0 2 1 12 15 

4 Ständiga förbättringar 

Grundskoleförvaltningen har fo1tsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att 
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått så pass långt att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 
har skett, istället ska komma huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna 
hanteras. 

Arbetet med att sprida informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -
december 2020 

15 0 15 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut Förvaltningenanvänder sig regelbundet av rutinen i 
följt synpunktsrutinen samband med synpunktshantering 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 
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Datum Instans 

2021-02-24 Grundskolenämnden 

Emil Persson Torgerson 
Handläggare 

Dnr GRN 2020-00085 3.5.4.0 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden 1 januari 

till 31 december 2020 och översända densamma till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Antalet inkomna synpunh.'ter till Grnndskoleförvaltningen under 2020 har 

kraftigt minskat jämfört med samma period föregående år, 15 inlämnade 

synpunkter under 2020 mot 58 motsvarande period 2019. Under det senaste 

halvåret 2020 har det endast inkommit 2 synpunkter. 

Den stora minskningen mot föregående år berör kost och 

lokalvårdsverksamheten som gått från 26 synpunkter 2019 till 1 2020. 

föregående år gällde majoriteten av synpunkterna kostfrågor medans 

synpunkten i år berörde information inom lokalvårdsverksamheten. 

En möjlig anledning till det minskade antalet inkomna synpwikter gällande 

kostfrågor kan bero på att kostverksamheten under andra halvåret 2019 och 

2020 aktivt arbetat med att ytterligare förfina matsedeln samt även arbetat med 

skolornas matråd. 

Majoriteten av synpw1kterna riktad emot skolor berör frågor som kan kopplas 

till pandemin. 

En möjlig anledning till minskningen av inkomna synpunh.'ter kan vara 

Grn.ndskoleförvaltningens ökade arbete med kommunikation inom krisarbetet i 

och med pandemin. Under våren 2020 startades en central 

kommunikationsorganisation för att snabbt hantera det kraftigt ökade antalet 

inkomna frågor från både allmänheten och internt i fönraltni.ngen. Denna 

kommunikation har skett via mejl och telefon vilket kan vara anledningen till att 

färre kommuninvånare känt ett behov av att lämna en synpunkt till 

fö1valtningen via synpunktshanteringen. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020

(Grundskolenämnden)

Samverkan 

FSG. 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



Redovisning av inkomna synpunkter 
januari-december 2020 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 41 Klagomål 

Konsument Borås 2 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 43 

Det har under 2020 inkommit 49 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 
fördelats till annan organisation. Av de återstående 43 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen 
avsåg 41 klagomål på fysisk miljö och 2 klagomål på tjänst. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 41 41 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 2 2 
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Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Totalt 0 0 0 0 0 

Det har under 2020 inkommit 49 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 43 stycken blivit 
fördelade inom förvaltningen. 23 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 

41 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 16 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 12 stycken 
avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken avsåg klagomål på buller, 5 stycken avsåg 
klagomål på störande fåglar, 2 stycken avsåg klagomål på rökning/matos samt 1 styck som avsåg 
klagomål på biltvätt på gatan. 

2 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. Båda avsåg långa svarstider. 

Till annan organisation: 
3 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation, återvinning av tyg samt 
nedskräpning 

2 st till SÄRF - avsåg gastuber i skogen samt försäljning av fyrverkerier 

1 st till Polisen - avsåg tillåtelse att samla fler än 50 personer. 

4 Ständiga förbättringar 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för 
framtiden. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2020 

43 0 43 

6 Synpunktsrutinen 
Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 6 
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Av de totalt 49 ärendena har 3 stycken fördelats till Borås Energi & Miljö, 2 stycken till SÄRF och 1 
styck till Polisen.



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-09 

Dnr 
2020-3042 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter januari-december 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
2020 och hanteringen av dessa. 

Sammanfattning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns 
på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två 
gånger om året redovisas till ansvarig nämnd. 

Det har under perioden januari-december 2020 inkommit 49 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 43 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg samtliga 
klagomål. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där 
så varit möjligt beaktats för framtiden. 

Ärendebeskrivning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Under 2014 startade ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering via webbplatsen boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, 
men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre 
arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar 
hand om den. I de fall återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså 
ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell åtgärd är gjord. 

En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger per år redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Det har under perioden januari-december 2020 inkommit 49 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. De 
återstående 43 synpunkterna har fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 43 
synpunkter ville 23 av synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 
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Datum 
2021-02-09 

Dnr 
2020-3042 

41 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 16 stycken avsåg klagomål på 
nedskräpning, 12 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken 
avsåg klagomål på buller, 5 stycken avsåg klagomål på störande fåglar, 2 stycken avsåg 
klagomål på rökning/matos samt 1 styck som avsåg klagomål på biltvätt på gatan. 

2 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. Båda avsåg långa svarstider. 

Till annan organisation: 
3 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation, återvinning av 
tyg samt nedskräpning 

2 st till SÄRF - avsåg gastuber i skogen samt försäljning av fyrverkerier 

1 st till Polisen - avsåg tillåtelse att samla fler än 50 personer. 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att fånga upp och åtgärda medborgarnas synpunkter, 
fokusera på förbättringsområden och framför allt bidra till nöjda medborgare, 
företagare och organisationer.  

Ekologisk dimension 
Karaktären på de allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art 
att de, efter åtgärdande, är förbättringar vad gäller både miljö och hälsa. 

Ekonomisk dimension 
De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras i förvaltningens ordinarie 
verksamhet kräver personella och materiella resurser i form av handläggares arbetstid, 
ev. bokning av poolbil etc. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef

Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2020, 2021-02-08 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS diarium 2021-00098 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpwikter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwikterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpw1kterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Fysisk miljö 101 Fas tig hetsskötsel/markskötsel 

Information 1 Synpunkt på hyreshöjning på LSS 

Totalt för förvaltningen 102 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Berömjan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totaltjan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 

Fysisk miljö 6 3 92 101 

Information 1 1 

Tjänster 

Totalt 

4 Ständiga förbättringar 

Lokalförsörjningsfö1valtningen har regelbundna möten med sina utförare av markskötsel. Vi arbetar för 
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ständiga förbättringar. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -

96 6 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut 
följt synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Datum Instans 

2021-02-23 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

Dnr LFN 2021-00040 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 2020. 

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom

utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för 
respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpmikter januari - december 2020

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Nils-Ake Björklm1d 
Mötesordförar1de 

Anders Waldau 
Förvaltn.ingschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Kulturnämnden 
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Innehållsförteckning 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – december 2020 ............................. 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................ 3 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 3 

4 Ständiga förbättringar............................................................................... 4 

5 Avslutade synpunktsärenden .................................................................. 4 

6 Synpunktsrutinen ...................................................................................... 4 

7 Vidarebefordrade ärenden ........................................................................ 4 



1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpwikter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwikterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpw1kterna resulterat i. 

Antalet i1ikomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 32 stycken inlämnade synpunkter 
w1der 2020, mot 19 stycken motsvarande period 2019. Ökningen kan bero på att i1ikomna synpwikter 
som inkommer till medarbetares e post även läggs in i synpwiktshanteringen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Biblioteken i Borås 4 Frågor kring information på hemsida, förseningsavgift 

Borås Konstmuseum 12 Fysisk miljö i fråga om placering av skulpturer, 
skadegörelse 

Borås museum 5 Utemiljön 

Borås kulturskola 2 Terminsavgift och problem med inlogg Bank-id 

Kulturförvaltningen 7 Öppettider, reklamskyltar, biljetter 

Textilmuseet 2 Utbud i shop och utställning 

Totalt för förvaltningen 32 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totaltjan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec2020 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 3 9 2 6 20 

Information 0 3 1 0 4 

Tjänster 0 2 1 4 7 
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Kommungemensamma 
kriterier 

Totalt 

Berömjan
dec 2020 

3 

Fråga jan- Förslag jan- Klagomål 
dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 

14 4 11 

4 Ständiga förbättringar 

Totaltjan
dec 2020 

32 

Förvaltningen följer rutinen och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen 
upprätthålls. Information har gått ut till verksamhetschefer att det är viktigt att inkomna synpunkter 
rapporteras så de kan registreras i systemet. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -
december 2020 

32 0 32 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut Förvaltningen har besvarat alla ärenden inom tio 
följt synpunktsrutinen arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

Kulturnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 
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Datum Instans 

2021-02-22 Kulturnämnden 

Evelina Lövnord 
Handläggare 
033 357676 

Dnr KUN 2020-00100 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för 

Kulturförvaltningen januari-december 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att h.'Unna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska redovisas minst två gånger per 
år för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Antalet inkomna synpunher till Kulturförvaltningen för perioden januari till
december 2020 uppgår till 32 stycken. Motsvarande siffra föregående år och 
period var 19 inlämnade synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari -

december 2020.

Samverkan 

FSG 2021-02-09. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzen 

Förvaltningschef 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033 35 70 00 vxl 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Kulturnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 Dnr KUN 2020-00100 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för 
Kulturförvaltningen januari-december 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska redovisas minst två gånger per 
år för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen för perioden januari till 
december 2020 uppgår till 32 stycken. Motsvarande siffra föregående år och 
period var 19 inlämnade synpunkter.

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari –
december 2020.

Vid protokollet 

Evelina Lövnord Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare Kulturchef  

Justeras 

Sara Andersson (S) Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 25 februari 2021 

Evelina Lövnord 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Kulturnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Rätt utdraget betygar 

Evelina Lövnord 



Redovisning av inkomna synpunkter 

januari-december 2020 

Sociala omsorgsnämnden 
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Innehållsförteckning 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – december 2020 ............................. 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................ 4 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 4 

4 Ständiga förbättringar............................................................................... 4 

5 Avslutade synpunktsärenden .................................................................. 5 

6 Synpunktsrutinen ...................................................................................... 5 

7 Vidarebefordrade ärenden ........................................................................ 6 



1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpwikter inom utsatt tid. Statistik 
över synpwikterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpw1kterna resulterat i. 

Anvisning 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

Det har under år 2020 kommit in totalt 52 synpw1kter och klagomål. 35 utav dessa berör egen 
verksamhet och 1 7 rör externa utförare. 

Synpw1ktema berör samtliga verksamhetsområden men hälften av dem (26 st.) rör gruppbostäder, 
varav elva synpwikter är kopplade till tre enskilda verksamheter och har samma, återkommande, 
innehåll. Drygt var fjärde synpwikt/klagomål (12 st.) rör daglig verksamhet, då kopplat till stängning 
med anledning av coronapandemin. 

2 Antal inkomna synpunkter januari -

december 2020 

Anvisning 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Daglig verksamhet/sysselsättning 11 Klagomål på att daglig verksamhet stängdes ner pga. 
coronapandemin. 

Myndighetsutövning 6 Brukare anvisats plats på daglig verksamhet som saknar 
avtal och tillstånd samt besöksrestriktioner med anledning 
av pandemin. 

Personlig assistans 1 Bristande kvalitet på insats. 

Hemsjukvård 4 Felaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser samt bristande 
kvalitet. 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Gruppbostäder LSS 26 Bristande kvalitet, bl.a. i genomförandeplaner och 
aktiviteter kopplade till dem. 

Servicebostäder LSS 4 Bristande information om förändringar i verksamheten. 

Totalt för förvaltningen 52 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni "exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram" och därefter so1tera i excelfilen. 

Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier dec 2020 dec 2020 dec 2020 jan-dec 2020 dec 2020 

Bemötande 5 5 

Fysisk miljö 1 4 5 

Information 3 1 20 24 

Tjänster 1 13 14 

Totalt 5 1 42 48 

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

24 av 52 inkomna synpunkter och klagomål har lett till åtgärd i det specifika fallet. På 
förvaltningsövergripande nivå har följande åtgärder vidtagits för att förbättra verksamheten utifrån 
inkomna synpunkter och klagomål år 2020. 
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• I de fall som synpunkter och/ eller klagomål återkommande rört samma verksamhet så har
tvärprofessionella möten ägt mm för att gemensamt försöka förbättra situationen.
• De synpunkter och klagomål som rör en specifik förändring i verksamheten har föranlett plan för
uppföljning av dess effekter.
• Synpunkter och klagomål har integrerats med övriga indikationer på brister i verksamheten för att
generera en samlad och mer heltäckande bild av verksamhetens kvalitet.
• Förvaltningen har identifierat ett behov av att utarbeta arbetssätt för att ta oml1and synpunkter och
klagomål som kommer åter gång på gång och rör samma verksamhet. Särskilt viktigt i de fall som
verksaml1eten drivs av privat utförare.
• Det kan återigen konstateras att volymen synpunkter och klagomål är mycket låg i förhållande till alla
de insatser och tjänster som utförs året om, dygnet rnnt, inom sociala omsorgsförvaltningen. Det talar
för att det finns ett stort mörkertal.
• Det saknas helt inkomna synpunh.'ter och/ eller klagomål från brnkarna. Att skapa och implementera
rntin för att på något sätt fånga in brnkarnas synpunkter på verksaml1eten är ett sto1t fokus inför 2021.
Det kommer troligtvis att ske inom ramen för systematiserad egenkontroll.

5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari - december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 

Totalt antal ej avslutade 
Totalt antal synpunkter som 

Totalt antal avslutade ärenden 
ärenden 

inkom under perioden januari -
december 2020 

52 0 52 

6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 

Ange i vilken grad fö1valtningen lyckats följa rntinen genom välja status i ntllgardinslistan samt 
kommentera/ förklara valet. 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året Fullt ut Samtliga inkomna synpunkter år 2020 har status 
följt synpunktsrutinen "Avslutat'' och förvaltningen har därför i det avseendet 

helt följt rutinen. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/ avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

Samtliga17 
synpunkter och 
klagomål som rör 
Attendos verksamhet 
har vidarebefordrats 
ditför hantering. 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

Dnr KS 2019-00968 3.1.2.2 

Markanvisningsavtal, Borås kommuns Parkerings AB 

och Lidl Sverige KB, Makrillen 11 vid Brodalsmotet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal med Lidl 
Sverige KB och Borås kommuns Parkerings AB avseende byggprojekt av 
parkeringshus i fyra våningar, cirka 200 parkeringsplatser, samt en 
livsmedelsbutik på cirka 1 900 m2 i bottenplan inom fastigheten Makrillen 
11. 

Ärendet i sin helhet 

Lidl Sverige KB och Borås kommuns Parkerings AB begärde i november 2019 
markanvisning för fastigheten Makrillen 11. Marken är i nuvarande plan utlagd 
som "område för handelsändamål" och belägen i hörnet 
Varbergsvägen/Kyrkängsgatan intill S:t Ansgars griftegård och riksväg 40. 
Förslaget är att utveckla en ide om att bygga ett parkeringshus i fyra våningar 
med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m2, 
placerad i bottenplan. 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Lidl Sverige KB och Borås 
kommuns Parkerings AB enligt upprättat förslag. Parterna har fram till 2022-
06-30 ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmarken
samt övriga villkor om:

• medfinansiering av flytt av befintlig gångbana till följd av exploatering
av Makrillen 11.

• kompensationsåtgärder/ exploateringsbidrag för de träd som måste
avverkas till följd av exploateringen av Makrillen 11.

• gestaltningsaspekter eftersom fastigheten ligger vid det urbana stråket
"Stadskärnan-Göta", varför det är viktigt att tillkommande bebyggelse
anpassas till gaturnmmet med bra kontakt och öppenhet mot gatan
samt att baksidan, under riksväg 40 inte känns otrygg och instängd.
Även gestaltningen för de övre våningsplanen, då byggnaden blir en
blickpunkt för alla som passerar Borås på riksväg 40.

För att kunna bebygga fastigheten Makrillen 11 enligt ovan, så måste gällande 
tomtindelning upphävas, detta prövas i ett särskilt ärende. 

Beslutsunderlag 

1. Markansvisningsavtal

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl
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2. Översiktskarta

3. Illustrationsbilder

Beslutet expedieras till 

1. Lidl Sverige AB, Johan på Gårdas Gata 5A, 412 50, GÖTEBORG

2. Borås kommuns Parkerings AB, Stora Kyrkogatan 12, 503 31 BORÅS

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Elisabeth Eickhoff 
Handläggare 

Dnr KS 2020-00836 3.1.2.0 

033 357261 

Stadsutveckl i ngsprojekt Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 

Stadsutvecklingsprojekt Gässlösa startas upp under 2021, utifrån tillsatta 
budgetmedel för uppdraget. Kommunstyrelsen styr och leder det nya 
stadsutvecklingsprojektet genom särskild projektorganisation, enheten för Stora 
Projekt, på Stadsledningskansliets Mark- och exploateringsavdelning. 

Sammanfattning 

Gässlösaområdet står inför en omvandling, från ganska central beläget 
industriområde till en ny stadsdel med bostäder, service, skolor, arbetsplatser, 
gröna områden och med Viskan som en central bärare av området. Stora 
omvandlingsprojekt som Gässlösa kräver tid, resurser, samsyn och insatser från 
såväl kommunen som andra aktörer. Vision 2025, Översiktsplanen, 
Utbyggnadsstrategin, resultatet av arkitekttävlingen Europan 15, projekt 
sanering av Viskan, flytten av avloppsreningsverket ger alla inriktningen för 
Gässlösas framtid. Utbyggnadsstrategin slår också fast att en ny organisation 
erfordras och som får i uppdrag att leda och driva komplexa 
stadsutvecklingsprocesser. 

Kommunstyrelsen föreslås styra och leda stora stadsomvandlingsprojekt. 
Särskild projektorganisation, nya enheten för Stora Projekt, påbörjar arbetet 
med stadsutvecklingsprojekt Gässlösa. För 2021 har Kommw1styrelsen tilldelat 
500 tkr för uppstart av stadsutvecklingsprojektet Gässlösa. Organisatoriskt 
placeras enheten för Stora Projekt inom avdelningen för Mark och 
exploatering, som närmast är den del av organisationen som ansvarar för 
omvandlings- och exploateringsprojekt och som medverkar från tidig 
planläggning till genomförande. Övriga förvaltningars medverkan i 
stadsutvecklingsprojektet sker genom respektive nämnds organisatoriska 
resurser och medel. 

Utvecklingen av Gässlösa ska ske i nära samarbete med fastighetsägarna, 
näringslivet och andra intressenter inom området. Organisationen får uppdraget 
att utarbeta olika modeller för hur aktörerna inom området kan involveras och 
bli en del av Gässlösa stadsutvecklingsprojekt. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Gässlösaområdet står inför en omvandling, från ganska central beläget 

industriområde till en ny stadsdel med bostäder, service, skolor, arbetsplatser 

och gröna områden. Stora omvandlingsprojekt som Gässlösa kräver tid, 

resurser, samsyn och insatser från såväl kommunen som andra aktörer. Såväl 

Översiktsplanen från 2018 som Utbyggnadsstrategin från 2019 framhåller 

vikten av att prioritera och kraftsamla för att Borås ska kunna utvecklas i 

önskad riktning. Utbyggnadsstrategin slår fast att en ny organisation erfordras 

och som får i uppdrag att leda och driva komplexa stadsutvecklingsprocesser. 

Viss omvandling av Gässlösa har redan påbörjats och det är därför aktuellt att 

påbörja organisering och planering av stadsutvecklingsprojektet. 

Organisering av stora komplexa projekt kräver kunskap och erfarenhet och det 

finns många olika modeller att ta lärdom av. För att lära av andra, såväl 

kommuner som organisationsprofessioner, få olika modeller belysta, få förslag 

på organisering som passar Borås/Gässlösa, så tilldelades Tyréns AB uppdraget 

att leda/vara stöd i arbetet. Uppdraget gjordes i nära samarbete med 

tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen resp. Stadsledningskansliet. 

Genom resultatet från 2020 föreslås Kommunstyrelsen styra och leda stora 

projekt. För 2021 har Kommunstyrelsen tilldelats 500 tkr för uppstart av 

stadsutvecklingsprojektet Gässlösa. Enligt rapportens förslag samt budgeterade 

medel tilldelas KS, genom Mark- och exploateringsavdelningens nya enhet 

Stora Projekt, ansvarar för omvandlings- och exploateringsprojektet Gässlösa. 
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Tidigare ställningstaganden 

Enligt Vision 2025 utvecklas Borås framtid bl.a. genom det historiska 

textilarvet, handeln, Viskan, företagandet och hållbara livsmiljöer. Alla är viktiga 

strategiska utgångspunkter för Gässlösas framtid. 

Översiktsplanen, KF 2018, pekar ut riktningen för Borås ca 20 år framåt. 

Gässlösa är ett av flera utvecklingsområden tillsammans med ett södergående 

urbant stråk ned mot rv27. Gässlösas framtid är att utvecklas från ett 

industriområde till en modern blandstadsdel med mycket bostäder, blå-gröna 

strukturer men även spår av pågående verksamheter. Fördjupad översiktsplan 

eller planprogram kan bli aktuellt samt flera efterföljande detaljplaner. 

Utbyggnadsstrategin, KS 2019. Strategin ger inriktning för prioritering, 

planering och utbyggnad av ex. centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. 

Staden ska växa inifrån och ut med fokus kring urbana stråk och 

utvecklingsområden. Enligt strategin kan Gässlösas byggnation och omvandling 

startas runt 2025. Utbyggnadsstrategin slår fast att en ny organisation erfordras 

och som får i uppdrag att leda och driva komplexa stadutvecklingsprocesser. 

År 2019 medverkade Borås Stad i den internationella arkitekttävlingen Europan 

15 med Gässlösa som tävlingsområde. Temat för tävlingen var ”The Produktive 

City”, vilket överensstämmer med visionen om att Gässlösa ska bli en modern 

blandstadsdel med rötter i industrihistorien. 12 tävlingsbidrag inkom och från 

dem kan hämtas många goda idéer inför framtiden. Tävlingen bidrog också till 

att uppmärksamma Gässlösa och få förståelse för behovet av att gemensamt 

kraftsamla inför ett av Borås större stadsomvandlingsprojekt genom tiderna.  

Kommunfullmäktige fattade 2018-04-09 beslut om att ge Kommunstyrelsen i 

uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de urbana stråken och i 

utvecklingsområdena, främst Gässlösa och Getängen. Ett av resultaten av 

uppdraget var den därefter beslutade Utbyggnadsstrategin. Utvecklingsområde 

Gässlösa är också ett av uppdragen och som nu avses startas upp i mer 

organiserad form. 
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Borås Stads budget 2021 framhåller att stora stadsutvecklingsprojekt är 

komplexa processer som kräver långsiktighet, bra förankring, samordning och 

goda förvaltningsövergripande arbetsformer. Prioriterade  

stadutvecklingsområden är bla Gässlösa och Knalleland. Kommunstyrelsen och 

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas sammanlagt 2,5 mnkr i syfte att etablera en 

projektorganisation för större stadsutvecklingsprojekt.  

Med stöd av ovan politiska beslut och inriktningar är nu dags att ta 

stadsutvecklingsprojektet Gässlösa vidare. Att omvandla och utveckla 

Gässlösaområdet är en stor utmaning och komplex process som innebär nya 

arbetssätt, samverkan och samstyrning. Det krävs såväl personella som 

ekonomiska resurser, kunskap, lång tidshorisont och en särskild 

projektorganisation för att lyckas med uppdraget.  

Gässlösa idag 

Gässlösa är idag ett centralt beläget industriområde intill Viskan, Göta, 

Kristineberg och S:t Sigfrids griftegård. Området, inklusive södra området ner 

mot rv27, är ca 70 ha. Gässlösa industriområde utvecklades kring det gamla 

avloppsreningsverket från 30-talet men har även historia längre tillbaka och 

bevarandevärda byggnader från ännu äldre industriverksamheter såsom 

skofabriken Wiskania från 1916 och kamgarnsfabriken. Omvandling av 

området har påbörjats genom bl.a. pågående sanering av reningsverksområdet, 

stora investeringar har gjorts av kommunen i form av fastighetsinköp och 

marksaneringar, en kemiindustri har rivits o sanerats, detaljplanläggning för en 

ny F-9 skola pågår på f.d. reningsverkstomten och investeringsmedel för det är 

beslutat, projektplanering för sanering av Viskan är igång, samt 

upplag/förrådsanläggningarna inom södra Gässlösa håller på att avvecklas. 

Inom området finns idag en del business-to-businessverksamhet, varav många 

med koppling till byggindustri och hantverk. 
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Gässlösa i framtiden 

Utifrån Vision 2025, Översiktsplanen, Utbyggnadsstrategin, resultatet av 

arkitekttävlingen Europan 15, projekt sanering av Viskan, flytten av 

avloppsreningsverket ges inriktningen för Gässlösas framtid. Gässlösaområdet  

blir ytterligare en årsring till staden och en utveckling i sydlig riktning. Kanske 

området på sikt kan inrymma flera tusen bostäder, skolor, service, arbetsplatser 

och på ett naturligt sätt växa ihop med stadsdelarna Göta, Regementsstaden 

och Kristineberg. Genom området planeras också den gröna parken som ihop 

med Viskan utvecklas till ett grön-blått stråk genom staden i nord-sydlig 

riktning. 

Projektorganisation 

Organisering av stora komplexa projekt kräver kunskap och erfarenhet och det 

finns många olika modeller att ta lärdom av. För att lära av andra, såväl 

kommuner som organisationsprofessioner, få olika modeller belysta, få förslag 

på organisering som passar Borås/Gässlösa, så tilldelades Tyréns AB uppdraget 

att leda/vara stöd i arbetet. Uppdraget gjordes i nära samarbete med 

tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen resp. Stadsledningskansliet. 

Arbetet resulterade i att föreslås Kommunstyrelsen styra och leda stora projekt. 

För 2021 har Kommunstyrelsen tilldelats 500 tkr för uppstart av 

stadsutvecklingsprojektet Gässlösa. Enligt Tyréns rapport samt budgetmedel 

tilldelas ansvar resp. medel till Mark- och exploateringsavdelningen, som 

närmast är den del av organisationen som ansvarar för omvandling- och 

exploateringsprojekt och medverkar i projekt från tidig planläggning till 

genomförandeskedet.  

Stora komplexa stadutvecklingsprojekt är ofta så omfattande samt tids- och 

resurskrävande att de inte inryms inom ordinarie linjeorganisationer. För att 

lyckas krävs att styrning, ledning och mandat är tydliga och att politiska 

samordningen och besluten banar vägen för arbetet i förvaltningarna.  

Ett förslag till organisering finns framtaget och innebär i korthet att: 

Övergripande styrning/beslut – KF 

Styr/ledningsgrupp – KS   

Referensgrupp – KS+presidier 

Beställare – Stadsdirektören  

Samordning – Strategiska gruppen 

Projektchef och delprojektledare 
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Förslaget innebär att en ny enhet bildas, enheten för Stora Projekt, som 

projektleds av en projektchef/ledare. Organisatoriskt placeras den nya enheten 

inom avdelningen för Mark- och exploatering, som närmast är den del av 

kommunens organisation som ansvarar för exploateringsprojekt och som 

medverkar från strategiska fastighetsinförvärv, tidig planläggning till såväl 

ekonomiskt om fysiskt genomförande. Övriga förvaltningars medverkan i 

stadsutvecklingsprojektet sker genom respektive nämnds organisatoriska 

resurser och medel. 

Organisationen får även uppdraget att utarbeta olika modeller för hur 

fastighetsägare, näringsliv och intressenter inom området involveras och blir en 

del av Gässlösa stadsutvecklingsprojekt.  

Enheten för Stora Projekt kan framöver även inrymma andra komplexa 

stadsutvecklingsprojekt såsom andra omvandlingsområden, 

verksamhetsområden, områden med komplexiteten av olika fastighetsägare eller 

ex. områden med olika statliga intressen. 

Förutsättningar 

En tydlig organisation inklusive en projektledare behövs för Gässlösaprojektet. 

I ett första steg utarbetas bl.a. en projektplan, budget och tidplan. Därefter 

identifieras och klargörs de fysiska förutsättningarna inom området, såsom 

risker, störningar, föroreningar, markägoförhållande, trafik, infrastruktur, 

kulturvärden, naturvärden, geologi, höga vattenflöden mm. Detta ger kunskaper 

om förutsättningarna för en ansvarsfull exploateringsekonomi och 

genomförbarhet. Därutöver behöver skapas möjligheter och en planering för 

att vissa verksamheter ska kunna omlokalisera sig och utvecklas på andra 

områden inom staden. Förutsättningarna är till stor del avgörande för hur 

området sedan planeras, utvecklas och exploateras. Parallellt med framtagande 

av förutsättningarna kan även arbetas med visionen och skisser för områdets 

utveckling.  
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 PM – Planering, organisering och genomförande av Gässlösa

Samverkan 

Ärendet lyfts på FSG, 25/2-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden,

2. Tekniska nämnden

3. Lokalförsörjningsnämnden

4. Miljönämnden

5. Fritid- och folkhälsonämnden

6. Borås Energi och Miljö AB

7. Borås Elnät AB

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Bakgrund 
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i centrala staden. Enligt översiktsplanen 

kommer kommunens befolkning öka med 30 000 nya invånare från år 2018 till år 2035. Det skapar 

ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. Översiktsplanen pekar ut flera områden 

med förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 

arbetsplatser, handel och levande stadsgator. Utbyggnadsstrategin pekar därför ut att fokus under 

de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byggande i stadskärnan, 

Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och dess mellanrum har goda förutsättningar att förtätas 

och bindas ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, 

ca 8 000 bostäder, ska möjliggöras här. 

Utbyggnadsstrategin konstaterar att stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både 

kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 

etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär 

att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att genomföra projekt i de utpekade 

områdena. 

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta arbetet. Den tar inte 

ställning till innehållet i de utpekade områdena utan visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete 

med att hitta rätt volymer och strukturer för bland annat bebyggelse, trafik och offentlig service. 

Utredningar behöver göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 

Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av verksamheter och 

bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden behöver arbeta på nivån mellan 

översiktsplan och detaljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 

bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturplaner eller fördjupade 

översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är normalt längre än exempelvis exploatörers, vilket 

innebär att Borås Stad behöver sätta igång processer tidigt för att möjliggöra ett genomförande i 

senare skeden. 

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer och intressen ingår. 

Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa, där man kan behöva stanna upp, bedöma nuläget 

och kanske ändra riktning under arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning 

mellan förvaltningar och aktörer för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom att agera 

tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra projekt. En utmaning är att olika 

professioner/aktörer/tjänstepersoner har olika uppdrag, bevakar olika frågeställningar, har olika 

förståelse av förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna. Därmed blir också bilden av vad 

som ska uppnås olika, hos olika aktörer. Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se 

olika perspektiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre förståelse för 

varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så sätt kan gemensamma strukturer 

skapas och det blir enklare att i tidiga skeden identifiera viktig information. 

Utbyggnadsstrategin slår fast att nästa steg är att forma en ny organisation som får i uppdrag att leda 

och driva de processer som behövs för att utveckla Borås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen 

ska involvera kompetenser från flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen 

ska ges den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisationen ska formas 

under 2019. 
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Syfte och mål 
Detta PM syftar till att föreslå en organisering för stadens planering och genomförande av Gässlösa 

som ett av utbyggnadsstrategins centrala utvecklingsområden, samt beskriva konsekvenserna av 

organiseringen och eventuella frågor att ta vidare i ett fortsatt internt arbete inom Borås Stad. 

Att genomföra utbyggnadsstrategin är en stor utmaning. Borås stad har inte planerat för en 

stadsutveckling av denna kaliber och skala på flera decennier. Gässlösa, Knalleland och Getängen ska 

omvandlas till en levande och dynamisk del av stadskärnan. Här finns svåra frågor att lösa: 

marksanering, omlokalisering, mobilitet med mera. För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap, en 

öppen kommunikation, en bred samverkan, tydliga direktiv, inriktning, gemensam målbild, 

prioriteringar, organisation, eskaleringsordning och att lärande processer blir en integrerad del av 

arbetet. Involverade på alla nivåer behöver förstå att staden som byggs innebär en gestaltad livsmiljö 

för människor. Viskan och Stadspromenaden, platsbildningar, mindre parker och mötesplatser utgör 

den socialt hållbara strukturen. I denna miljö skapas integrerade kvarter för boende, social- och 

kommersiell service. 

Metod och avgränsning 
Såväl översiktsplanen som utbyggnadsstrategin trycker på vikten av att prioritera och kraftsamla, 

såväl geografiskt som resursmässigt, vad gäller tyngdpunkten i Borås stadsutveckling. 

Uppdraget för den särskilda organiseringen förslås i avgränsas geografiskt till att omfatta de centrala 

utvecklingsområdena i utbyggnadsstrategin, det vill säga Gässlösa, stadskärnan, Knalleland och 

Getängen. Detta PM lägger fokus på Gässlösa. Organiseringen för Gässlösa går även att applicera på 

övriga delområden. 

"PM - Planering, organisering och genomförande av Gässlösa" är ett resultat av ett relativt begränsat 

uppdrag genomfört under del av november och december 2019. Uppdraget startade med en tre 

dagar lång läranderesa tillsammans med fyra berörda chefer på Stadsledningskansliet och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunerna som besöktes var Nacka, Täby, Huddinge, Göteborg 

och Härryda. Utöver resan har fyra intervjuer genomförts med två medarbetare på 

Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen, en intervju med forskare Heiti Ernits och 

en intervju med Josefin Selander, samhällsbyggnadschef i Varberg. Kunskapen från läranderesan och 

materialet från intervjuerna, tillsammans med konsultens egna erfarenheter av stora projekt, ligger 

till grund för resultatet i detta PM. 
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Borås organisering och planering idag 

Borås Stad har en traditionell uppbyggnad med förvaltningar och nämnder. 

Nedan bild visar nuvarande organisation. 

l<ommunstyrolson 

Slad�le<.tningskan51iel 

förskolenamnden 

FörSkole'OrvalIn1ngA11 

Gtt••<15koteri8mnden 

Grundskoelörvaltrnngen 

Gymn.lSIC• ocn 
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Gymnasie-ocn

vuxcnutbildnin storvaltnin en 

ArbctsNvsnamnden 

Arbclshvsf6rvaltrnngcn 

ln<hv1d-och l'amljeornsorgsnamrden 

lndNld· och fam1IJ0omsorgs
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Sociala om sn Oden 

Sociala omsorgslörvattrungcn 

Overl&myndamamnden 

Kommunfullmäktige 

Vilrd- OCh aldrenämndcn 

V.lro  och aI<.1relorvc1lh1ingen 

Fritids- OCh rokhälsonämrden 

Fritids- och lolkhl!lsoförvaltn ngan 

Kullurnmnndon 

Kulturförvaltningen 

San>Mllsbyggnadsnämn<len 

S�mh/illshy99n;idsförv;iltr,ngfltl 

Mljö• och komumentnamnden 

M1IJöforvaltrnngcn 

-  -

:i:,e�n.'Ska ��.mnil_ef)·i 

Tckn1sko förvaltn,ngon 

Lokalforsö�ningsnam'lden 

Lokaforsåqmngsforvaltnmgcn 

Serv1ceoatmden 

Servu;i:,kontoret 

Sladsrovis1onon 

Valberedningen 

Arvod11sdaleg<1tionen 

Krisledningsnämnden 

VaInamru1cn 

UOOCRDOLAC 
Borås Stadshus AB 

DOTTERBOLAG 

BomoBoriis TME AB 

Boras Energi och MilJO AB 

Bori\S Elnät AB 
Borås P.irkcmgs AB 

Borås DJurpark AB 
Akadam,platsen i Bor!ls AB 

lndustnb�ggnader i Borås AB 
(dotterbolag Eolus 6 AB 

samt Borås LokaltrafikAB) 

lnkubatom i Bor.:is AB 

BOSTAOSFÖRETAG 

AB Bostäder i Saras 
(dotterbolag Borås Svärdfästel 4 AB) 

FrlSladbOStadcr AB 

AB Sindhull:>bo:>li:ider 

AE! Toarpshus 

V1skaforshcm AB 

Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna Strategisk samhällsplaneringsavdelning och Mark- och 

exploateringsavdelning på Stadsledningskansliet. Strategisk samhällsplaneringsavdelningen ansvarar 

för framtagning av styrdokument, exempelvis översiktsplan, planprogramsområden, Trafikstrategi, 

Kollektivtrafikplan m.m. och är även delaktiga i planbeskedsprocessen. Mark- och 

exploateringsavdelningen ansvarar för hantering av markanvisning och markförsäljning. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Plan- och bygglovsavdelningen på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för framtagning av detaljplaner och bygglov. 

Tekniska nämnden ansvarar för Tekniska förvaltningens Gatuavdelning som planerar, bygger och 

underhåller kommunens vägar. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen och 

är delaktig i planarbetsgrupper som berör frågor avseende miljöområdet. 
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Borås energi och miljö ansvarar för vatten och avlopp. De är delaktiga i planarbetsgrupper som berör 

frågor avseende framdragning av kommunalt vatten och avlopp. 

De kommunala bostadsbolagen bygger och förvaltar hyresbostäder. 

De olika nämnderna och förvaltningarnas uppdrag finns förtydligat i beslutade reglementen. 

Processen från ide och plan är relativt linjär där olika nämnder och förvaltningar har ansvar för olika 

delprocesser. 

Kommunen har följande dokumentstruktur för planeringsarbetet: 

1. Översiktsplan

2. Utvecklingsstrategi (fyra stora utvecklingsområden)

3. Strategiska planer (i vissa fall)

4. Planprogram

5. Detaljplan

Processen startar med översiktsplan och utbyggnadsstrategi och övergår sedan till planprogram eller 

detaljplaner. I vissa fall görs även övergripande strategiska planer. 

Markanvisningar ansvarar KS för och kan ges från tidigt skede till efter att en plan tagits fram. 

Separata dokument finns också för lokalförsörjning och planprioritering. 

Idag finns inget dokument eller uttalad styrning för hur man gemensamt prioriterar resurser till 

utvecklingsprojekt. 

Kommunen har idag ett digitalt verktyg/ modell för att stödja projektstyrning som heter Caneal. Idag 

är det främst tekniska förvaltningen och planavdelningen som använder systemet och ställer sig ofta 

frågande varför inte fler använder det inom kommunen. Systemet skulle kunna vara ett stöd i 

upplägget av större och gemensamma projekt. Caneal upprätthåller idag system och mallar men 

används inte för att systematisera process- eller projektflöden. Med rätt användning av Caneal 

skulle verktyget vara en del i att förklara för till exempel nyanställda hur processen ser ut. 

Projektstudio 

I Borås Stad används idag en metod kallad projektstudion. Projektstudion är ett arbetssätt som 

underlättar för professionen att tackla problem och genomföra projekt som kräver samverkan över 

förva/tningsmässiga, organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser. 

Projektstudion kan användas för att hantera händelser och situationer där det av någon anledning 

saknas organisatoriska rutiner, förhållningssätt, procedurer eller kompetens för att hantera. 

Projektstudion kan användas för att skapa en robust samsyn i organisationen kring en viss fråga, hitta 

kompromisser, lösa uppgifter på ett snabbare sätt, öka det organisatoriska lärandet eller för att 

skapa ett bättre beslutsunderlag genom att inkludera en bredare kunskapsbas. Projektstudioarbete 

innebär att professionen jobbar tillsammans, intensivt och utforskande, kring en utmaning eller 

problem. Ett studioteam med rätt kompetens och erfarenhet skapas och det utmaningsdrivna 

arbetet leds av en studioledare. Arbetet i projektstudion godkänns av en gränsöverskridande 

styrgrupp som stöttar arbetet löpande genom att tilldela resurser, lösa målkonflikter och mobilisera 

för beslut. Styrgruppen tar hand om slutresultatet och ansvarar för bredare förankring och 

genomförande av resultat. Arbetet i projektstudion sker till stor del genom så kallade 
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studiosessioner. Studioteamet träffas och jobbar tillsammans i en kreativ studio, som anpassas 

beroende på vilket uppdrag eller problem som står i fokus. Studioteamet utvecklar stegvis nya 

kunskaper och insikter och stämmer av resultat löpande med styrgrupp, relevant förvaltning eller 

beslutsfattare. Arbetet i projektstudion avslutas när studioteamet, styrgrupp eller uppdragsgivare 

anser att resultatet är tillräckligt robust och genomarbetat. Studioteamet upplöses och professionen 

återvänder till sina sedvanliga arbetsuppgifter. Resultaten från studioarbetet tas hand om styrgrupp 

eller relevant politisk beslutsföra. 

Samverkan med fastighetsägare, näringsliv mm 

Samverkan mellan kommun och näringsliv beskrivs som god. Det finns flera nätverk och grupper där 

näringsliv och kommun möts regelbundet. Kommunen beskriv som lyhörd för näringslivet initiativ. 

Exempel på samverkansorganisationer är Centrumfastigheter och Borås City. 

Stadsrevisionens synpunkter 2016, fokus planprocessen 

2016 gjorde stadsrevisionen en genomlysning av Borås process för detaljplaner. 

Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har ansvar för styrningen av 

detaljplaneprocessen. Mot bakgrund av förändringar i lagstiftning och mål fastställda inom Borås 

Stad (Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunstyrelse) bedrivs ett 

förändringsarbete i syfte att effektivisera detaljplaneprocessen. Stadsrevisionen bedömer att detta 

arbete har inneburit förbättringar, men att utvecklingsbehov kvarstår. 

• Borås Stad uppnår inte det lagstadgade kravet på att lämna planbesked inom fyra månader

• Samhällsbyggnadsnämnden når inte Kommunfullmäktiges fastställda mål gällande antagande av

antal detaljplaner med enkelt respektive normalt förfarande

• Den genomsnittliga handläggningstiden för detaljplaner enligt granskade akter är 29 månader,

vilket kan jämföras med Samhällsbyggnadsförvaltningens mål på maximalt 18 månader. Den

genomsnittliga handläggningstiden för standardförfarande och utökat förfarande bör redovisas till

Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att kunna vidta relevanta åtgärder vid brister

• Antalet ej påbörjade detaljplaner har ökat. Arbetet meddetaljplaner påbörjas inte i samma takt

som planbeskeden meddelas

• Översiktsplanen är inte uppdaterad, vilket påverkar förutsättningarna för detaljplaneprocessen

• Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit förvaltningens verksamhetsplan, vilket innebär att

målen i planen i realiteten är förvaltningsmål

Stadsrevisionen identifierar nedanstående utvecklings-områden när det gäller den interna 

kontrollen. 

• Granskningen av akter visar att den interna kontrollen kan utvecklas genom att riskanalysen och

planen för intern kontroll innefattar kontrollmoment som avser planavdelningen
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• Det bör framgå av akterna vad som har hänt i ett ärende, och hur handläggarna har hanterat

synpunkterna som kommit in. Genom att dokumentera och analysera vad som tar tid synliggörs

orsakerna till fördröjningar, vilket underlättar vidtagandet av åtgärder

• Det saknas ramavtal för geotekniska utredningar och bullerutredningar, vilket kan försena arbetet

och bullerutredningar, vilket kan försena arbetet och medföra risker för att upphandlingsreglerna

inte följs

Många av synpunkterna har åtgärdats men förvaltningarna ser fortfarande behov av att utveckla 

ledning och styrning mellan förvaltningarna. 

Stadsrevisionens synpunkter 2017, fokus Samhällsplanering och Bostadsbyggande 

Fokus för denna revision var bostadsbyggande och säkerställande av ändamålsenlig styrning, ledning 

och samordning av samhällsplaneringens- och bostadsbyggnadsprocessen. 

Inom ramen för revisionen gjordes ett antal intervjuer. I intervjuerna framkom följande: 

Granskningens intervjuer visar sammanfattningsvis att Borås Stad under lång tid haft vag och 

otillräcklig styrning av det strategiska samhällsbyggandet genom Översiktsplan 06. Denna är så 

allmänt hållen att den kan inrymma nästan vilken typ av bostadsbyggnation som helst i olika delar av 

Kommunen. Omdömena om utkastet till ny översiktsplan är att även denna är otydlig och saknar 

övergripande perspektiv och tydlig styrning. Intervjuade anger vidare att Borås Stad till största delen 

saknar väsentliga styrdokument på underliggande nivåer så som exempelvis trafikstrategisk plan, 

kollektivtrafikplan eller fördjupningsområden av översiktsplanen. Även hanteringen av 

markanvisningen uppfattas som otydlig och ineffektiv. Detta innebär, menar man, att viktiga 

ställningstaganden, principer och prioriteringar som hade varit önskvärt fanns angivna i 

styrdokumenten, istället måste avgöras i förhållande till varje specifik detaljplan. Sammantaget 

innebär förhållandena enligt de intervjuade att Borås Stad saknar tydlig inriktning för var och hur 

staden vill växa i översiktsplanen, och att bostadsbyggandet i Borås sker en detaljplan i sänder utan 

sammanhållen styrning, struktur och strategi. En ordning som innebär merarbete i 

detaljplanearbetet och att planeringsförutsättningarna för bostadsbyggnation blir oklara för 

ansvariga förvaltningar, bolag som vill bygga och för Stadens invånare. I Intervjuerna framhålls att 

förbättringar på ovanstående områden är avgörande framgångsfaktorer om bostadsbyggandet ska 

komma igång på allvar i Borås. 

Sedan rapporten skrevs har flera nya styrdokument tagits fram som förtydligar hur utvecklingen ska 

ske, bland annat en ny översiktsplan, en utbyggnadsstrategi, Riktlinjer för markanvisningar och 

Riktlinjer för exp/oateringsavtal. 

Reflektioner över organisering och planering idag 

Borås har idag en traditionell förvaltningsstruktur 

Organisationen är relativt liten och uppfattas ibland som reaktiv 

Ovana att arbeta med stora stadsomvandlingsområden, och att ta ledningen för detta arbete 

Samtal kring process och projekt/ styrning och ledning som pågått under flera år och flera 

förbättringar har gjorts, vissa frågor kvarstår 
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Projektstudion är ett arbetssätt som utvecklats för att lösa svårare frågor. Arbetssättet skulle 

kunna utvecklas och användas för stora projekt. Genom följeforskningen finns bra 

rekommendationer. 

Kommunen har strategidokument som kommer att vara en bra grund för fortsatt arbete. 

Kommunen skulle behöva ta fram en tydlig övergripande prioritering vilka projekt som ska 

arbetas med samt koppla en samordning för resurser till projekten 

Bristande samordning mellan förvaltningar och skeden 

Kommunen skulle behöva utveckla samordningen mellan samhällsbyggnadsprocessen, 

utbyggnaden av social service samt investeringsplaneringen. 
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Hur gör andra kommuner? 
Som en viktig del av att ta fram en projektmodell för Borås genomfördes den 11 13 /11 en lärande

resa till ett antal kommuner i Sverige som på olika sätt är relevanta att dra lärdom av. De kommuner 

som besöktes var Huddinge, Nacka, Täby, Göteborg (Älvstaden) och Härryda. Nedan följer en kort 

summering av reflektion och medskick från resan. En längre beskrivning av respektive kommuns 

arbetsupplägg samt reflektioner från deltagande parter finns som bilaga i detta PM. 

Lärdomar att ta med i arbetet med Gässlösa 

Utgå ifrån en gemensam vision 

Samtliga kommuner understryker vikten av att tidigt samlas kring en gemensam vision och 

gemensamma mål för projekten. Visionen kan konkretiseras i en utvecklingsplan eller strukturplan. 

Rigga för ett gränsöverskridande arbete 

Stora projekt omfattar många olika frågor och kompetenser och kräver gränsöverskridande arbete. 

Stora projekt kräver resurser 

Stora projekt kräver personella resurser och flera kommuner beskriver hur de underskattat behovet. 

Arbetssätt först sedan organisation 

Det är viktigt att först ringa in hur man vill arbeta innan man tar ställning till val av organisation. Stora 

organisationsförändringar tar ofta kraft från det arbete som ska genomföras. 

Skapa en tydlig projektstruktur 

Att hitta en tydlig och väl förankrad projektstruktur är viktigt. Som stöd för detta bör projektdirektiv 

och projektplaner tas fram som beslutas och följs upp. 

Hitta en gemensam projektkultur 

Låt det ta att prata om hur man arbetar i projekt. Struktur och kultur måste gå hand i hand. En bra 

struktur är inte det enda. Det är människor som finns i rutorna. En del i detta är också ett gemensamt 

språk, hur roller beskrivs samt vilka och hur frågor som lyfts. 

Beskriv roller och mandat tydligt och kommunicera dessa 

För att projektorganisationen ska fungera krävs tydliga mandat till projektorganisationen med tydlig 

politisk styrning. Roller och mandat bör vara tydligt kommunicerade vid start av uppdraget. 

Ekonomi är en viktig fråga 

Stora projekt innebär stora investeringar. Det är viktigt att tidigt lyfta frågan om ekonomi, att tidigt 

göra kalkyler och fördjupa dessa efter arbetets gång. 

Gör en gemensam prioritering 

För att få framdrift i projekten är det viktigt att det finns en samlad prioritering för investeringar, 

lokalförsörjning och resurstillsättning av samhällsbyggnadsprocessen. 

Hitta rätt nivå på stödjande IT-system 

Det finns flera IT system för att stötta projektarbetet. Man bör undvika att hamna i att system som är 

för komplexa. Att hitta rätt nivå utifrån kommunens egna behov blir viktigt. 

Projektkontor är en möjlighet 

Genom att sitta tillsammans kan många frågor lösas på ett snabbt sätt och risken för att frågor faller 

mellan stolarna kan minska. 
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Som en del i arbetet med strukturplanen bör även en långsiktig övergripande plan för samordning av 

följde processer tas fram: 

• 

• 

• 

Samhällsplanering - planprioritering 

lnvesteringsplan 

Lokalförsörjning 

Strukturplanen och de förslag och prioriteringar som görs i denna beslutas politiskt och ha koppling 

till kommunens övergripande budget och uppföljningsprocess. 

Uppskattningsvis tar arbetet 12-18 månader och kommer att kunna resultera i ett underlag för 

fortsatt arbete. Det är viktigt är att processen är öppen och att själva vision, strukturplan med 

tillhörande kalkyl och plan för genomförande vid beslut är väl känt och väl förankrat internt och 

externt. Vision, mål tillsammans med strukturplan beslutas förslagsvis i KS och KF för att ligga till 

grund för kommande planering och prioriteringar hos berörda förvaltningar och bolag. 

Val av fortsatt arbetssätt och organisering för Gässlösa 

När målbild och strukturplan för Gässlösa finns på plats och har beslutats bör nästa steg vara att se 

över arbetssätt och organiseringen för det fortsatta arbetet. 

Genom underlaget från mål, vision och strukturplan blir det synligt vilka frågor och vilken omfattning 

projektet har. Utifrån detta kan val av arbetssätt och organisering göras. 

Processen bör genomföras på ett öppet och inkluderande sätt då det är viktigt att övrig verksamhet 

stöttar upp den valda organisationen och arbetssättet. Exempelvis genom gemensamma 

prioriteringar i övrigt likt tidigare nämnd övergripande plan för samordning av planprioritering, 

Investeringar och lokalförsörjning. 

Oavsett val av organisering kan det vara viktigt att arbeta vidare med frågor kring projektkultur. 

Förvaltningsorganisationen är van att arbeta linjärt och att skapa en god projektkultur är en 

förutsättning för att driva stora projekt som går på tvärs mellan linjerna. 

En rekommendation är att löpande utvärdera arbetet för att vässa arbetssätten och organisationen. 

Utvärderingarna kan göras enkla men viktigt att de görs löpande för att fånga upp frågor som annars 

kan bli hämmande för arbetet. Det behöver finnas en öppenhet för att kontinuerligt förändra och 

förbättra organisationen. 

Projektdirektiv och projektplan för Gösslösa 

Visionsdokumentet tillsammans med strukturplanen utgör grund för fortsatt projektdirektiv för 

Gässlösa. Projektdirektivet behöver ringa in förväntat resultat, val av organisation samt initial budget 

och tidplan. Projektdirektiven beslutas i KS. 

Utifrån projektdirektivet tas en projektplan fram. Projektplanen godkänns av beställaren (förslagsvis 

stadsdirektören). Projektplanen beskriver hur projektdirektivet ska uppfyllas. 

Arbetet kommer att kräva personella resurser från flera förvaltningar och även en budget för att ta 

fram underlagen som behövs. 

Tidplan och finansiering 

Utifrån utbyggnadsstrategins målsättning att byggnation av det nya Gässlösa ska påbörjas år 2025 

finns det starka skäl att kraftsamla kring planeringen och andra förberedelser inför detta under år 
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2020. För att möjliggöra en snar och kraftfull organisering som driver Gässlösa är förslaget att 

ianspråkta ej utnyttjade medel från Byggbonusen för att finansiera satsningen. Bedömningen är att 

det kvarstår 15 - 20 miljoner att utnyttja utifrån de byggbonuspengar som kommunen blivit tilldelad 

av staten, och vår rekommendation är således att dessa avsätts för att användas för arbetet med 

Gässlösa. 

Samverkan externa parter 

Samverkan med externa parter är en viktig del i utvecklingen av Gässlösa. Dels äger kommunen 

endast en del av marken och på sikt kommer många byggherrar att engageras. En plan för hur man 

tänker sig samverkan behöver tas fram tidigt, t.ex. när och hur kommunen avser att markanvisa eller 

hur man avser att samverka med befintliga markägare. 
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Övergripande inriktning för organisering av Gässlösa 
Planeringen och genomförandet av utbyggnadsstrategin är ett omfattande åtagande som inte ryms 

inom den ordinarie linjeorganisationen. Utmaningen som behöver hanteras handlar snarare om att 

gemensamt prioritera bland och hantera en större mängd projekt och deras ömsesidiga beroenden. 

Därför föreslås en gemensam och övergripande styrning för planeringen och genomförandet av 

utbyggnadsstrategin. Organiseringen inom förvaltningen måste följa en tydlig politisk organisering 

och styrning. 

Organisation och mandat 

För att lyckas med ett stort utvecklingsområde som Gässlösa gäller det att styrning, ledning och 

mandat är tydliga. De politiska besluten behöver vara samordnade för att arbetet i förvaltningarna 

ska kunna samordnas på ett bra sätt. 

För att lyckas med detta föreslås följande styrning och ledning 

Övergripande styrning 

Styrgrupp (politisk) 

Referensgrupp (politisk) 

Beställare 

KF 

KS 

KS+ presidier 

Stadsdirektören 

Övergripande beslut 

Avstämning under arbetet, beslut 

Avstämningar löpande/ vision 

Högsta ansvarig tjänsteman 

Samordning (tjänstemän) Strategisk samordningsgruppen Löpande samordning (ordf. SLK) 

Rollbeskrivninga r 

Politisk styrning 

Enligt Kommunstyrelsen reglemente har Kommunstyrelsen följande uppdrag: 

"Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning. Kommunstyrelsen ska vara kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 

som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens 

verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument 

för kommunen (styrfunktion). 11 

Kommunstyrelsen är därför en naturlig part att styra och leda stora projekt som inkluderar många 

nämnder och bolag, flera skeden och omfattande ekonomiska initiativ. Kommunstyrelsen tar beslut 

under vägen i arbetet och förbereder övergripande beslut i Kommunfullmäktige. Större beslut inom 

uppdraget tas i Kommunfullmäktige. 

För att effektivt stämma av i en bredare politisk samling föreslås en politisk referensgrupp. 

Referensgruppen föreslås delta aktivt i de tidiga skedena med vision och målbild och är därefter 

fortsatt referensgrupp för det fortsatta arbetet. Referensgruppen ska löpande informeras om 

framdriften, eventuella awikelser för en bra politisk samordning inom kommunen. 
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Alternativ till hemvist för projektstyrning 

Organiseringen inom förvaltningen kan ske på flera olika sätt. Samtliga alternativ är att en gemensam 

projektledare eller projektchef tillsätts för varje delområde, i detta fall Gässlösa. 

1. Avdelning stora projekt Stadsledningskansliet - ny avdelning

2. Enhet stora projekt Stadsledningskansliet - avdelningen för mark- och exploatering

3. Enhet stora projekt Stadsledningskansliet - avdelningen för strategisk samhällsplanering

4. Enhet eller avdelning stora projekt under Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stora projekt Stadsledningskansliet 

En ny avdelning på Stadsledningskansliet kan ha stadsdirektören som chef eller på sikt en egen chef 

om det blir aktuellt att organisera flera projekt på samma sätt (tex Knalleland och övriga delar i 

utvecklingsstrategin eller arbetet med eventuellt kommande höghastighetsjärnväg). 

Enhet stora projekt Stadsledningskansliet avdelningen för mark och exploatering 

Ett alternativ till en egen avdelning kan vara att ordna en enhet under avdelningen för mark och 

exploatering. Avdelningen har idag projektledare med överblick hur projekt kan gå från plan till 

genomförande. 

Enhet stora projekt Stadsledningskansliet avdelningen för strategisk samhällsplanering 

Ett annat alternativ är att på samma sätt placera motsvarande enhet på avdelningen strategiska 

samhällsplanering. Avdelningen har tagit fram flera strategiska dokument och har stor vana att 

samordna och ha överblick över kommunens verksamheter. 

Enhet eller avdelning stora projekt under Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en nyckelpart i utvecklingsprojekten. Förvaltningen har stor vana 

att arbeta med samordning av intressen men har fokus främst på planering och tidigt skeden. Stora 

projekt skulle kunna ligga som en avdelning direkt under samhällsbyggnadschefen alternativt som en 

enhet under plan- och bygglovavdelningen. 

Konsekvenser 

För att arbeta med större utvecklingsprojekt som Gässlösa krävs resurser i form av personella 

resurser inom förvaltningarna och investeringsmedel för utbyggnad av allmän plats, skola och 

förskola, markköp mm. Detta krävs oavsett vilken form av organisering man väljer. 

För att driva projektet behövs därför antingen tillsättas medel utöver befintliga medel alternativt att 

man prioriterar bort andra pågående projekt. 

Framdrift i stora projekt kräver att kommunen håller en proaktiv, tydlig och klar linje och är väl 

samordnad. I samtliga föreslagna organisationer behöver Kommunstyrelsen ta en aktiv och styrande 

roll i strategiska frågor. Stora projekt kräver att kommunen långsiktigt håller en linje och agerar mer 

aktivt och mindre reaktivt. 

Att avropa personal från förvaltningarna kan få positiva konsekvenser i tydlig framdrift och en 

tydlighet i vad som ska levereras. Resursavtal tydliggör omfattning och vad personen förväntas 

leverera i uppdraget. Projektarbete kan med tydlig avgränsning och framdrift bli ett lustfullt arbete 

och uppfattas positivt av många. Det är dock viktigt att resursavtalen är tydliga och att den part som 

lånar ut resursen inte går in i projektchefens ansvar. 
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Oavsett organisering kommer också en övergripande samordning mellan linjerna behövas kring 

prioritering av projekten mot övrigt pågående inom kommunen. Denna prioritering behöver vara 

känd och beslutad politiskt och i de berörda förvaltningarna. 

Avdelning stora projekt Stadsledningskansliet, huvudalternativ 

En avdelning stora projekt direkt under stadsdirektören eller med en egen avdelningschef ger en 

möjlighet att starta projekten med kraft och utan konkurrens från övriga arbetsuppgifter som idag 

finns på Stadsledningskansliet. Projekten kommer snabbt att kunna få framdrift och en tydlig och 

enkel koppling till kommunstyrelsen som styrgrupp för arbetet. 

Eftersom Borås har flera stora utvecklingsområden finns samordningsvinster i att samla alla 

uppdragen under samma avdelning. 

Nackdelar med detta alternativ är att det blir ytterligare en avdelning på Stadsledningskansliet som 

tidigare strävat efter att ha färre avdelningar. 

Avdelningen blir relativt liten och det är därför oklart om avdelningen behöver ha en egen chef, om 

Stadsdirektören är tillika avdelningschef eller om någon av projektcheferna också är avdelningschef. 

En ny avdelning med en eventuell chef kräver ytterligare resurser till Stadsledningskansliet. 

Det är också viktigt att det finns en tydlighet i rollerna mellan projektchef och politiker och att det 

för parter utanför den egna organisationen kan utläsa vad som är politiska beslut och vad som är 

förslag från förvaltningsorganisationen. 

Enhet stora projekt Stadsledningskansliet- avdelningen för mark- och exploatering 

Avdelningen har idag projektledare med överblick hur projekt kan gå från plan till genomförande. För 

att driva stora projekt krävs att avdelningen stärks med ytterligare kompetens och resurser. 

Avdelningen har idag ett stort antal ärenden och det finns en risk i att utvecklingsprojektet blir ett i 

mängden av många andra projekt på avdelningen. Projektchefen hamnar längre ifrån den politiska 

styrgruppen om rapportering behöver gå genom avdelningschefen. Stor del i att driva stora projekt 

är att också vara kommunikativ och säljande, något som avdelningen idag inte arbetar aktivt med, 

kompetens saknas. 

Enhet stora projekt Stadsledningskansliet avdelningen för strategisk samhällsplanering 

Avdelningen strategisk samhällsplanering har idag en stor mängd olika frågor att hantera. Det finns 

stor risk att stora projekt försvinner i mängden av andra projekt som drivs på avdelningen. 

Projektledaren för Knalleland finns idag på avdelningen. Projektledaren har idag ett otydligt mandat 

och får löpande flera andra arbetsuppgifter som gör att det är svårt att få kraft i arbetet med 

Knalleland. Projektchefen hamnar också längre ifrån den politiska styrgruppen om rapportering 

behöver gå genom avdelningschefen. Avdelningen har idag liten erfarenhet av genomförandefrågor 

och markfrågor vilket är viktiga nycklar i arbetet med stora utvecklingsprojekt. 

Enhet eller avdelning stora projekt under Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stora projekt skulle kunna ligga som en avdelning direkt under samhällsbyggnadschefen alternativt 

som en enhet under plan- och bygglovavdelningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har stor vana att 

arbeta med samordning av intressen men har fokus främst på planering och tidiga skeden. Det finns 

en risk att det blir otydligt kring roll och mandat mot övriga förvaltningar och nämnder genom att 

placera stora projekt på samhällsbyggnadsförvaltningen som normalt främst arbetar mot 

Samhällsbyggnadsnämnden. Saknar kompetens kring genomförande och markfrågor. 
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Alternativ projektorganisering genom kommunalt bolag 

Flera kommuner har valt att lägga stora projekt i egna bolag, t.ex. Älvstranden Utveckling, Mölndala 

och Landvetter Södra. Utvecklingsbolaget leds och styrs som ett bolag med egen bolagsstyrelse och 

VD. Kommunala bolag får störst kraft när de också äger marken som ska utvecklas likt exemplen 

ovan. 

Konsekvenser 

Flera kommuner har valt att lägga stora projekt i egna bolag, t.ex. Älvstranden Utveckling, Mölndala 

och Landvetter Södra. Utvecklingsbolaget leds och styrs som ett bolag med egen bolagsstyrelse och 

VD. Kommunala bolag får störst kraft när de också äger marken som ska utvecklas likt exemplen 

ovan vilket inte är lika tydligt i fallet Gässlösa. 

Kommunala bolag brukar kritiseras för bristande insyn. Det uppstår lätt också en otydlighet mellan 

förvaltningsorganisationen och bolaget. Stor del av arbetet som ska genomföras ska ändå göras inom 

de kommunala förvaltningarna varför samordningen kan vara resurskrävande totalt sett. 

I till exempel Älvstranden har mycket energi ägnats åt att reda ut vad som är myndighetsutövning 

och vilken roll som bolaget kan ta i stadsutvecklingsprocessen utan att det inverkar på 

myndigheternas ansvar. 

Fördelen med kommunalt utvecklingsbolag är att den kommunala verktygslådan breddas och ger 

möjlighet att jobba med budget och investeringar på ett annat sätt än vad en förvaltning kan. 
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Summering och rekommendationer 

Övergripande rekommendationer 
Läranderesan har visat att det finns många sätt att arbeta med stora projekt men följande punkter 

har varit gemensamma för flera kommuner och är rekommendationer inför fortsatt arbete med 

Gässlösa. 

• Börja med ett gemensamt mål- och visionsdokument

• Ta fram nödvändiga underlag, tex markmiljö, översvämning och föroreningar kopplat till

Viskan

• Konkretisera visionen i en strukturplan som också följs av en plan för genomförande och

kalkyl med en gemensam prioritering.

• Rigga för ett gränsöverskridande arbete

• Arbetssätt först sedan organisation

• Viktigt med medskapande och förankring - breda politiska beslut

• Budget - förståelse för att stora projekt kräver resurser alternativt att man omprioriterar

• Tydliggöra för linjen projektstruktur och arbeta med en gemensam projektkultur

• Tydliga projektdirektiv och ordning för projektplaner

• Beskrivning av roller och mandat klara och kommunicerade vid start

Hur tar man nästa steg? 
För att sjösätta Gässlösa föreslås följande två steg: 

Börja med ett helhetsperspektiv - ta fram visions- och mål och en övergripande strukturplan 

• Arbetet påbörjas efter beslut i KS om uppdrag. Förtydliga uppdraget i ett projektdirektiv.

• Tillsätt projektledare för arbetet. Viktigt med mandat och tillgängliga resurser i form av

budget och personella resurser.

• Sammanfatta befintligt material i befintliga styrdokument och materialet från Europan.

• Rigga och genomför ett bredare politiskt möte för visionen

• Utifrån ovan genomför en projektstudio för att konkretisera visionen. Arbetet behöver också

inkludera dialog med näringsliv och markägare och en löpande politisk dialog.

• Ta fram nödvändiga utredningar som tex. markmiljö och översvämning - förutsättningar för

plan, kalkyl och genomförande

• Ta fram en strukturplan som ytterligare konkretiserar visionen med tillhörande kalkyl

• Ta fram en plan för genomförande och etapper

• Gör en gemensam prioritering som också följ upp i kommunens långsiktiga budget

• Vision, mål och plan beslutas i KS och KF och blir en fortsatt inriktning för fortsatt arbete.

Utifrån strukturplanens frågor och omfattning, ringa in fortsatt arbetssätt och välj härefter 

organisation. 
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Huddinge har delat upp kommunen i fyra delområden: 

Nordvästra Huddinge 

Sydvästra Huddinge 

Mellersta Huddinge 

Östra Huddinge 

Utvecklingen kommer främst att ske i de tre utpekade utvecklingsområdena: 

Flemingsberg 

Kungens kurva 

Centrala Huddinge 

Samhällsplaneringsprocessen i Huddinge har delats upp i tre planeringsnivåer: 

1. Översiktsplanering, mål och strategier

2. Områdesplaner/ Utvecklingsplaner

3. PBL-planer och program

Områdesplanerna tas fram av Strategiska avdelningen där fyra om rådesstrateger finns. 

Områdesstrategens uppgift: 

Utifrån översiktsplanen och med hjälp av FÖP/ utvecklingsplaner tydliggöra en 

kommundels målbild. 

Plocka in rätt projekt i portföljen 

Leda kommunorganisationen mot målbilden 

Sälja/marknadsföra/service området till aktörer 

Genom dialog säkerställa att Huddingebornas erfarenheter tas om hand 

Vidareutveckla ett processorienterat arbetssätt 

För att samordna och prioritera utarbetas en plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning fram. 

Lokalbehov beslutas av nämnder utifrån deras lokalbehov. Utifrån behoven tas förslag till 

samhällsbyggnadsprojekt fram av samhällsbyggnadsavdelningen. Prioritering görs i en 

förvaltningsövergripande portföljgrupp. Planen beslutas av KS/KF. Planen hanterar de tre närmaste 

åren men med utblick på femton år. 

Huddinge använder projektverktyget Antura (som anpassats till kommunens verksamhet) för att 

samordna och styra projekten. Alla pågående projekt ligger i Antura där all uppföljning och 

rapportering sker. Lägesrapportering görs på tid, ekonomi, effekter och ekonomiuppföljning. All 

resurs och tidsplanering sker också i Antura. 
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Det mesta arbetet sker i projektform. Det arbete som inte sker i projekt är ren myndighetsutövning 

t.ex. bygglov, avfall och drift samt enklare arbeten där det är färre än 2-3 personer inblandade.

Kommunen låter driftsfrågorna komma in i ett tidigt skede samt har bygglov med tidigt i processen 

för en proaktiv process. 

Kopplat till projekten finns controllers som stöd för ekonomi och uppföljning. 

Projekten har egna lokaler där alla projektdeltagare samlas. Kommunen ser också detta som en 

nyckel för ett lyckat projekt att det finns en fysisk plats där arbetet sker gemensamt. 

Dokument 

Kommunen arbetar med planeringsprocessen i följande steg: 

1. FÖP

2. Strukturplan

3. Program

4. Detaljplan

Nyckeln för att skapa ett bra projekt är att tidigt samlas kring en gemensam målbild. 

För projektstyrningen finns en tydlig ordning och mallar för uppföljning och prioritering. 

Samverkan med externa parter 

I samtliga stora projekt sker samverkan med externa parter. Ibland som markägare men också som 

utvecklare/ byggare. Samverkan sker från plan till genomförande där byggsamverkan är en viktig del. 

Reflektion/ vad tar vi med? 

• Ekonomi viktig fråga

• Tydliga system och organisation. Portföljstyrning. Projektchefer och projektledare.

• Ett gemensamt språk, tydligt hur de beskriver roller/ mandat och vilka/hur frågor som lyfts.

• Projektkontor, ett för varje projekt.

• Projektchef och delprojektledare. En tydlig ordning för ledning och styrning.

• Värdet av att sitta tillsammans (projektlokaler).

• En avdelning som hade projektcheferna, tydlig organisation.
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• Övergripande kommunikation, såväl intern som extern

• Initiering och hantering av portföljövergripande uppdrag

• Analys av risker och möjligheter

• Scenarioanalys, dvs möjliga utfall samt analys av dess konsekvenser
• Resurshantering i form av olika kompetenser och bemanning inom portföljkontoret
• Hantering av praktiska delar som har med samordning, koordinering och ledning att göra

inom processerna:

a) Samordning av övergripande beslut i linjen

b) Beredning av beslut till portföljstyrgruppen

c) Kontrollfunktion inför grindbeslut i huvudprogrammen

d) Ärende- och avvikelsehantering på portföljnivå

e) Statusrapportering (portföljrapportering och teritialrapportering)

Exempel på processer som ska samordnas är markanvisningsprocessen, detaljplaneprocessen, 

lantmäteriprocessen, gemensam byggprocess, bygglovsprocessen och exploateringsprocessen. 

För att samordna arbetet med Älvstaden har också en färdplan tagits fram. Denna plan ligger som 

grund för arbetet i Älvstaden och uppdateras varje år och lyfts för beslut i Kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Göteborg har sedan tidigare ett kommunalt utvecklingsbolag, Älvstranden Utveckling AB, som äger 

stora delar av marken inom området. Bolagets huvudsakliga uppgift är att uppfylla vision Älvstaden. 

Älvstranden Utveckling AB har sedan tidigare utvecklat norra Älvstranden och delar av arbetet på 

Södra Älvstranden. Bolaget utvecklar delområdena tillsammans med privata byggaktörer och säljer 

därefter marken. Bolaget har en organiserad samverkan, konsortiemodell, som regleras i avtal mellan 

parterna. Samverkan rör både planering och byggande. Bolaget har ca 90 anställda. 

• Bolagets övergripande uppdrag är att uppfylla Vision Älvstaden.

• I förverkligandet av Visionen kommer bolaget att förvalta, utveckla samt avyttra fastigheter

inom exploateringsområdena.

• Bolaget ska kunna ta risker och verka dels som ett utvecklingsbolag dels som byggherre.

• Bolaget ska ha ett långsiktigt förhållningssätt vid fullgörandet av sitt uppdrag.

• Bolaget ska utgå ifrån en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

• Bolaget ska aktivt arbeta med tillfälliga och temporära lösningar i de områden där man

verkar.
• Bolaget ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med stadens

planerande nämnder och olika externa intressenter
• För att Stadens exploateringsverksamhet och markanvändning ska kunna samordnas ska

bolaget samverka med fastighetsnämnden.
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Härryda 

Härryda kommun ligger i Göteborgsregionen, strax öster om Göteborg och har idag ca 38 000 

invånare. Kommunen har 14 000 bostäder, varav 75 % i småhus. Nybyggnation under 2018 var cirka 

200 bostäder inklusive småhus. Planerad nybyggnation 2019 är cirka 120 bostäder inklusive småhus. 

Kommunen har en relativt ung befolkning, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Kommunen har 

ca 3800 företag där Landvetter flygplats är en av de viktigaste. Kommunen har ett mål att ha en 

bostadsproduktion som motsvarar en tillväxt i innevånare på minst 1,5 % 

Kommunen har följande politiska organisation: 

Fullmäktiges beredntngar. 

Framtidens välfärd 
och samhällsutveckling 

Tillfälliga beredningar Kommunfullmäktige I Revisorer 

I I 

Valberedning I Valnämnd 
I I 

I 
Välfärdsnämnd Miljö• och överförmyndar. 

utbildning, socialtjäns t Kommunstyrelse bygg lovsnämnd nämnd 
kultur, fritid - KS enligt kommunallagen i samverkan med 

- Samhåilsbyggnadsnåmnd Kungsbacka. Mölndal. 
- Nämnd för övriga frågor Partille 

I 
------------------------------------- -------------------------------------

Kommundirektör 
(en samlad förvaltning) 

Tjänstemannaorganisationen ser ut som följande: 

Kommundirektör 

Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, TOF 

I Ekonomi och upphandling 

IFastighet 

I 
Budget, Redovisning, Upphandling 

IT 

Måltldsservice 
Service I Personal 

IStäd service 
I Lön, Personal, Oasen 

Säkerhet 

I Utveckling 

II
Kansli, Kommunikation, Näringsliv 

Digitalisering, Agenda 2030 

I I 

Sektorn för Sektorn för Sektorn för 

utbildning och kultur, UTK socialtjänst, soc samhällsbyggnad, SHB 
Förskola Barn och familj Mark och bostad 

Grundskola Funktionsstöd Miljö- och hälsoskydd 
Utveckling och flerspråkighet Hälsa och bistånd Plan och bygglov 

Gymnasium Integration och arbetsmarknad Trafik 
Vuxenutbildning Vård och omsorg Vatten och avfall 
Kultur och fritid Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS 
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Reflektion/ vad tar vi med? 

• Drivit projekt på ett effektivt sätt utan stora organisationsförändringar

• Väl fungerande projektstruktur

• Tydliga mandat till projektorganisationen med tydlig politisk styrning

• Gemensam vision och mål för projekten

• Fortsatt utveckling pågår kring gemensam prioritering
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Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Martin 

Nilsson (M), Lars-Gunnar Comen (M), Hasse lkävalko 

(M), Niklas Arvidsson (KO) och Hans Gustavsson (KO): 

Gässlösa 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Initiativärendet är besvarat. 

Datum 

2021-03-03 

Datum 

2021-03-10 

P' Tillstyrkes 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Annette Carlson 
Kommunalråd 

r Altemati� förslag 

Datum 

2021-03-10 Andreas Exner 
Kommunalråd 

r Tillstyrkes 

r Altemati� förslag 

Diarienummer: KS 2020-00679 3.1.2.0 

Handläggare: Elisabeth Eickhoff 

Datum 

2021-02-24 Elisabeth Eickhoff 
Avdelningschef 

Programområde 04 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Elisabeth Eickhoff 
Handläggare 

Dnr KS 2020-00679 3.1.2.0 

033 357261 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Martin 

Nilsson (M), Lars-Gunnar Comen (M), Hasse lkävalko 

(M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): 

Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat. 

Ärendet i sin helhet 

Inom södra Gässlösaområdet har sedan 2020 ett 15 tal arrenden för upplag på 

kommunal mark sagts upp, som ett steg i stadsomvandlingen av Gässlösa. För 

att underlätta och ge forntsättningar för arrendatorerna till avveckling alt. 

ometablering tog kommunen kontakt med arrendatorerna i tidigt skede, tiden 

för avflyttning har förlängts om behov funnits samt att dialog förs för att hitta 

lösning för ex. ometablering. 

Framtida omvandling av Gässlösa från industriområde till blandstadsdel har 

bäring i såväl översiktsplanen, utbyggnadsstrategin som i blå-gröna stråket. 

Stadsomvandlingen har påbörjats genom bl.a. pågående rivning och sanering av 

gamla reningsverksområdet, detaljplanearbete för en ny F-9 skola, projekt 

sanering Viskan samt översvämningskartering. I budget-21 avsattes också medel 

till Kommunstyrelsen för uppstart av stadsomvandlingsprojekt Gässlösa. 

Inom områdets norra delar finns ca 20-talet olika fastighetsägare och ett 

business to business inriktad näringsliv. På sikt föreslås området utvecklas till 

mer av en bostadstadsdel och vissa företag kommer troligen att söka ny 

etableringsplats/lokaler. Flera fastighetsägare kommer förhoppningsvis också 

medverka i utvecklingssamarbetet av den nya stadsdelen. 

Områdets södra delar, längs Gässlösavägen, ägs av Borås Stad. Här har marken 

sedan länge tillbaka upplåtits för i huvudsak upplagsändamål; vanligtvis 1-åriga 

arrenden med 6-månaders uppsägningstid, d.v.s. den enklaste formen av 

arrenden, s.k. lägenhetsarrenden. I syfte att kommunen sedan ska kunna återta 

marken, planlägga och utveckla till den nya stadsdelen. Arrendenas ändamål är 

enligt kontrakten för upplagsverksamhet och de är alla utan rätt till 

ersättningsmark eller annan kompensation när arrendet upphör. För att 

medvetandegöra arrendatorerna om framtida omvandling av Gässlösa och för 

att ge extra god tid för verksamheterna till alternativa lösningar när arrendet 

sägs upp, så kontakaktades arrendatorerna, ca 1 år före uppsägningarna 

påbörjades. Alla 15-tal arrenden har nu sagts upp under 2020. Många 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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verksamheter är av enkel karaktär, i enlighet med arrendekontrakten, varav flera 

arrendatorer redan lämnat och röjt av området. Några enstaka arrendatorer, 

ofta där byggnad uppförts, är i behov av ny plats eller nya lokaler att etablera 

sin verksamhet på innan de kan avveckla sina Gärsslösaarrenden. 

Kommunikation förs med företagen för att hitta lösning och alternativ. För att 

underlätta omställningen har tiden för avflytt av arrendeområdet i vissa fall 

förlängts, från ex 6 mån ända upp till 3 år. Inom 3 år tros planläggningen av 

delar av Gässlösa kommit längre. Det pågår f.n. planläggning av flera nya större 

verksamhetsområden som kan möjliggöra för företag, inom såväl norra som 

södra Gässlösa, som söker ny mark för ometablering.     

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Lars-

Gunnar Comén (M), Hasse Ikävalko (M), Niklas Arvidsson (KD) och

Hans Gustavsson (KD): Gässlösa

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 



Initiativärende Kommunstyrelsen 
2020-09-07 

Initiativärende: Gässlösa 
Stadens översiktsplan pekar ut Gässlösa som i framtiden skall integreras i den centrala stadsmiljön 
genom att utvecklas med bostäder, arbetsplatser, handel och levande stadsgator.  

Kring detta råder politisk enighet och det råder ingen tvekan om att Gässlösa skall utvecklas till ett 
nytt spännande område att leva, bo och arbeta i. Detta förutsätter att många av de företag som finns 
i området idag måste flytta.  

Aktiva företagare i området förstår detta men är i sin dagliga gärning och planering inför framtida 
investeringsbeslut helt beroende av att erhålla tydlig information om när det börjar bli dags att flytta 
på sig och huruvida Borås Stad kan vara behjälplig med att finna ny lämplig industrimark.  

De företag som äger sin egen mark och en del andra har inte akut bråttom med att få besked från 
kommunen, men det har framkommit att ca 10-15 företag som arrenderar mark för sin verksamhet 
nu är i behov av synnerligen brådskande besked om vad som skall hända.  

Borås Stad har genom mark- och exploateringsavdelningen sagt upp arrendeavtalen under året och 
förväntar sig att berörda företag lämnar sina lokaler snarast. På grund av Coronapandemin har 
tidsfristen i en del fall förlängts.  

Borås Stad har tydligt deklarerat att man vill vara en företagarvänlig stad. Frågan är dock hur detta nu 
i praktiken uppfattas av företagarna i Gässlösa. 

Med tanke på att det rimligen kommer att dröja flera år till innan kommunen bestämt sig för när 
Gässlösaprojektet skall påbörjas på allvar och hur området skall se ut, kan man ställa sig frågan varför 
Borås Stad redan i år eller början av nästa år avser att avhysa ett flertal företag från området innan 
de fått klarhet i vart de skulle kunna flytta.  

Vi vill därför få redovisat vilka åtgärder som vidtagits och vilka behov som finns för varje företag inom 
Gässlösaområdet i samband med att de tvingas flytta från området samt var mark kan erbjudas. 

Om inget sådant förberetts föreslås Kommunstyrelsen besluta att Stadsledningsförvaltningen 
återkommer med förslag till planering för hur behov ska utredas, redovisning av vilka åtgärder som 
krävs för att kunna erbjuda ersättningsmark till företagen samt var mark skulle kunna erbjudas 
utifrån företagens behov. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 
Annette Carlson Niklas Arvidsson  
Martin Nilsson Hans Gustavsson 
Lars Gunnar Comén 
Hasse Ikävalko  
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Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Införande av inpasseringssystem på 

återvinningscentraler, samt pilotprojekt med Grönt kort 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen anser att projektet i den omfattning som föreslås av Borås 

Energi och :Miljö AB inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och 

ärendet är därmed inte av den art att det ska behandlas av Kommunfullmäktige 

för ställningstagande. 

Datum 

2021-03-03 

Datum 

2021-03-05 

P' Tillstyrkes 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Annette Carlson 

Kommunalråd 

r Alternativt förslag 

Datum 

2021-03-10 Andreas Exner 

Kommunalråd 

r Tillstyrkes 

r Alternativt förslag 

Diarienummer: KS 2021-00104 3.3.3.0 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2021-02-12 Magnus Widen 

Ekonomichef 

Programområde 01 

@] 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

Dnr KS 2021-00104 3.3.3.0 

Införande av inpasseringssystem på 

återvinningscentraler, samt pilotprojekt med Grönt kort 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att projektet i den omfattning som föreslås av Borås 
Energi och :Miljö AB inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och 
ärendet är därmed inte av den art att det ska behandlas av Kommunfullmäktige 
för ställningstagande. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med hemställan om ett 
ställningstagande om kommunstyrelsen ser att ärendet avseende införande av 
inpasseringssystem på återvinningscentraler är av sådan principiell art att det ska 
hemställas kommunfullmäktige. 

Bolaget ser framför allt fördelar med projektet såsom bättre kundnytta och 
bättre säkerhet för både besökare och personal. Ett inpasseringssystem 
förbättrar enligt bolaget trafikflödet genom Atervinningscentralerna och med 
hjälp av systemet kan bolaget ha kontroll på antalet besökare som är på plats 
samtidigt. Detta är en fördel utifrån trafiksäkerhet och ur utrymningsperspektiv. 
Inpasseringssystemet ger också bättre förutsättningar för bolaget att hantera 

fakturering till företag och framtida regleringar med andra kommuner vid 
eventuella regionala samarbeten. 

I samband med införandet av nytt inpasseringssystem ska ett pilotprojekt 
avseende Grönt kort sta1.1as. Pilotprojektet innebär att kunder efter en 
genomförd utbildning får tillgång till att besöka en återvinningscentral utöver 
ordinarie öppettider. För kunden blir detta en ökad tillgänglighet och samtidigt 
gör bolaget bedömningen att belastningen under ordinarie öppettider kommer 
att minska. Bolaget föreslår att initialt testa projektet på återvinningscentralerna 
i Dalsjöfors och Fristad. 

Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor och underhållskostnaderna 
bedöms ligga i intervallet 100 000-200 000 kronor/år. Bolaget räknar med att 
öka intäkterna från besökande företagskunder eftersom systemet ger bättre 
förutsättningar för fakturering. Bolaget redovisar inte någon återbetalningstid 
utan framhåller att projektet genomförs främst för att uppnå en bättre 
kundupplevelse och en förbättrad arbetsmiljö för bolagets medarbetare. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Kommunstyrelsen anser att projektet i den omfattning som föreslås av Borås 

Energi och Miljö AB inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och 

ärendet är därmed inte av den art att det ska behandlas av Kommunfullmäktige 

för ställningstagande.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2021-03-08

2. Riskanalys, Borås Energi och Miljö AB, 2021-02-03

3. Skrivelse, Borås Energi och Miljö AB, 2021-01-28

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



2021-02-03 

Riskanalys och förtydligande av ärendet om 
inpasseringssystem och grönt kort till 
återvinningscentralerna  

Finns det risk för att trafiksituationen vid återvinningscentralerna 

kommer försämras?  

Bolaget bedömer att inpasseringssystem förbättrar trafikflödet på samtliga 

återvinningscentraler genom att begränsa antalet besökare som samtidigt 

befinner sig inne på området. Med inpasseringssystemet kan bolaget ha 

kontroll så att det inte är för många besökande inne på 

återvinningscentralerna samtidigt, dels med tanke på trafiksäkerhet, dels ur 

ett utrymningsperspektiv.    

Trafikgenomflödet ökar då besökare inte blockerar varandra och avlämnandet 

av avfall kan därmed ske smidigt. Detta ökar säkerheten för de anställda men 

även för våra kunder. Bilköerna blir kortare eftersom genomflödet kan ske 

snabbare om man inte låser upp varandra inne på området. 

På Fristad och Lusharpan finns möjligheten att vända trafikflödet. Detta är en 

åtgärd som skulle kunna göras efterhand om problem skulle uppstå.  

På Dalsjöfors återvinningscentral är risken minimal för bilkö. 

Viskafors återvinningscentral är den enda som har samma passage för in- och 

utpassering, där kan en ombyggnation vara nödvändig om det skulle uppstå 

ett problem. Samtidigt är det den återvinningscentral som har lägst 

besöksantal så risken för trafikproblem är minimal. 

Om bolaget inför pilotprojektet med Grönt kort minskar även besökarantalet 

på ordinarie öppettider. Därmed förbättras trafiksituationen ytterligare.  

Finns det risk för att nedskräpningen ökar med inpasseringssystem 

och grönt kort? 

Tvärtom. Tillgängligheten ökar för kunderna. Kunderna kan besöka 

återvinningscentralerna när det passar kunden. Ökad tillgänglighet borde 

medföra mindre dumpning av avfall i naturen.   

En osäkerhet finns för hur företagare som saknar adress i Sverige, agerar vid 

en förbättring av registrering av besökande kunder. Dock har vi samma 

problematik i dag, men alla kunder erbjuds kundkort och möjlighet att lämna 

avfall och bli fakturerade efter antal besök.  

Kommer stölderna öka? 

Enligt branschkollegor som har infört inpasseringssystem ser man tvärtemot 

att stölderna minskar med kontrollerad inpassering. Kunder som rör sig på 

området kvällstid utanför ordinarie öppettider, har en avskräckande effekt på 

eventuella stölder eller sabotage. Kameraövervakning för kunder som besöker 



en återvinningscentral, utanför ordinarie öppettider, skapar en trygghet och 

säkerhet för besökande kunder.  

Branschkollegor berättar att arbetsmiljön för medarbetare som arbetar på 

återvinningscentralerna förbättras markant med ett kontrollerat inflöde av 

besökande kunder.  

Kommer investeringen påverka återvinningstaxan? 

Investeringen är beräknad till 6 mnkr och det kan ställa i relation till 

omsättningen för återvinningstaxan som är ca 100 mnkr/år. 

Avskrivningstiderna för de olika anläggningsdelarna varierar mellan 5-15 år 

och med beräknade avskrivningar bedöms inte återvinningstaxan att 

påverkas. Underhållskostnaderna bedöms ligga i intervallet 100-200 kkr/år.  

Bolaget räknar med att öka intäkterna från besökande företagskunder 

eftersom inpasseringssystemet skapar bättre förutsättningar för att skilja på 

besökande privat- och företagskunder samt att processerna med fakturering 

till kunderna förbättras.  

Branschkollegor som infört liknande system berättar om att tillkommande 

intäkter från besökande företagskunder vida överstiger kostnaderna för 

införande av systemet.  

Någon återbetalningstid har ej beräknats med tanke på att de främsta 

argumenten för projektet är en bättre kundupplevelse och en förbättrad 

arbetsmiljö för bolagets medarbetare. En bättre kundupplevelse förmodas öka 

engagemanget och motivationen att vilja återvinna ännu mer.   



 www.borasem.se 
BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor)

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS  

Box 1713

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00

FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590

Ingår i Borås Stadshus AB 

Till Styrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG Införande av inpasseringssystem på 

återvinningscentraler, samt pilotprojekt 

med Grönt kort.  

STYRELSEMÖTE 28 januari 2021 

Införande av inpasseringssystem på 

återvinningscentraler, samt pilotprojekt med Grönt kort 

Bakgrund och fördelar med inpasseringssystem 

Inpasseringssystem på återvinningscentraler (ÅVC) finns idag i många 

kommuner i Sverige och många planerar att införa detta. De kommuner som 

har infört systemet ser många olika fördelar. I separat stycke nedan 

presenteras vilka fördelar som lyfts fram av våra branschkollegor.  

Bolaget ser framför allt fördelar som bättre kundnytta, bättre säkerhet för 

både besökare och personal med ett inpasseringssystem. Inpasseringssystem 

skulle förbättra trafikflödet genom ÅVC och därmed öka säkerheten för 

besökande kunder och arbetsmiljön för personalen på ÅVC. Med systemet kan 

bolaget ha kontroll så att det inte är för många besökande inne på ÅVC 

samtidigt, med tanke på trafiksäkerhet men även ur ett 

utrymningsperspektiv.    

Inpasseringssystemet skulle även ge bolaget bättre förutsättningar att 

hantera besökande företag och se till att företagen faktureras korrekt för sina 

besök. Om flera grannkommuner i framtiden inför likande system skulle ett 

regionalt samarbete kunna inledas för att invånare skulle kunna besöka 

varandras återvinningscentraler och kostnader regleras mellan kommunerna.  

Ökad tillgänglighet med Grönt kort 

Med ett Grönt kort menas att kunderna efter en genomförd utbildning får 

tillgång att besöka en ÅVC efter ordinarie öppettider. En kund kan då besöka 

en ÅVC när det passar kunden. Tillgängligheten kan därmed ökas väsentligt. 

Bolagets bedömning är att belastningen under ordinarie öppettider kommer 

minskas då möjlighet ges för kunderna att besöka en ÅVC då det passar 

kunden.  

För att testa konceptet med Grönt kort föreslår bolaget att initialt testa 

systemet för ÅVC i Dalsjöfors och Fristad.  









 www.borasem.se 
BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor)

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS  

Box 1713

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00

FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590

Ingår i Borås Stadshus AB 

Budget 

Inpassering: 4 300 000 kr 

Bommar inklusive programvaror och installation: 1 500 000 kr 

Kanalisation, områdesjusteringar: 600 000 kr 

Kablage, skalskydd m.m. 700 000 kr 

Projektledning 250 000 kr 

Dokumentation 350 000 kr 

Skyltar, kort, information: 400 000 kr  

Oförutsett: 500 000 kr 

Grönt kort: 1 700 000 kr 

Grindar, kortläsare m.m. 520 000 kr 

Kameror, belysning: 280 000 kr 

PLC: 200 000 kr 

Projektledning 240 000 kr  

Dokumentation 240 000 kr  

Oförutsett: 220 000 kr 

Totalt: 6,0 mnkr 

Finansiering 

I investeringsbudgeten för 2020 finns det upptaget 2,6 mnkr för 

inpasseringssystem för ÅVC. Vidare föreslås resterande finansiering av 3,4 

mnkr hanteras genom omfördelning av tidigare beslutat men ej genomfört 

projekt Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i 3 fraktioner där 15,9 

mnkr återstår. 

Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

att  ge VD i uppdrag att genomföra projekt Införande av 

inpasseringssystem på samtliga återvinningscentraler samt 

pilotprojekt för Grönt kort på ÅVC i Fristad och Dalsjöfors till en 

total kostnad av 6,0 mnkr. 

att omfördela ekonomiska medel motsvarande 3,4 mnkr från projekt 

Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i 3 fraktioner till 

projekt Införande av inpasseringssystem på återvinningscentraler 

Borås Energi och Miljö AB 

Magnus Kårestedt 

VD 
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Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås 

Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns. 

Datum 

2021-03-04 Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Datum 

2021-03-05 Annette Carlson 
Kommunalråd 

P Tillstyrkes 

r Altemati\ot förslag 

Datum 

2021-03-10 Andreas Exner 
Kommunalråd 

r Tillstyrkes 

r Altemati\ot förslag 

Diarienummer: KS 2020-00914 1.2.2.3 

Handläggare: Evelina Pirs 

2021-02-25 Magnus Widen 

Ekonomichef 

Programområde 01 

@] 
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Datum Instans 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00914 1.2.2.3 

Slutliga koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås 

Stadshus AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 att delegera beslutet om 

slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB 

kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns 

anledning att: 

• öka koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings AB med

2 500 000 kronor

• öka koncernbidraget till Akademiplatsen AB med 1 320 000 kronor, då

bolaget dömts att betala ett skadeståndskrav.

• minska koncernbidraget till Borås Stadshus AB med 120 000 kronor

• minska koncernbidraget från Borås Elnät AB med 1 300 000 kronor

Med dessa korrigeringar fastställs slutliga koncernbidrag enligt nedan: 

Erhållet ( +) / lämnat (-) 
koncernbidrag, tkr 

Borås Stadshus AB I 88 2 

Borås Energi och Miljö AB -10 000

Borås Elnät AB -42 000

Borås Djmpark AB 17130 

Borås kommuns Parkerings AB -7 300

Industribyggnader i Borås AB -8 000

BoråsBorås TME AB 17 968 

Akademiplatsen AB 27 720 

Inkubatorn i Borås AB 2 600 

Summa koncernbidrag: +/- 0 67 300 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2021-03-22

2. Bilaga Slutliga koncernbidrag 2020

Beslutet expedieras till 

1. Borås Djurpark AB

2. Akademiplatsen AB

3. BoråsBorås TME AB

4. Inkubatorn i Borås AB

5. Borås Stadshus AB

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



Förslai till koncernbidrai 2020 belopp i tkr om inte annat anges 

B01·ås Stad5hus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB 

RÖRELSENS INTÄKTER 306 69S 1 078 671 62 sss 41 33S 

RÖRELSENS KOSTNADER -1 882 -230 480 -946 3S6 -79 131 -30 102 

Goodwill 

RÖRELSERESULTAT -1 882 76 215 132 315 -16 576 11 233 

Summa finansiella poster -1 077 -7 8S6 -79 981 -982 -928
Extraordinära poster 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄR<\ POSTER -2 959 68 359 52 334 -17 558 10 305 
Budget 2020, mnkr -2,4 51,0 60,0 -12,0 7,6 

Koncernbidrag, erhållna 1 882 17 130 
Koncerbidrag, lämnade -42 000 -10 000 -7 300
Bokslutsdispositioner 

Förändring periodiseringsfond 
Avskrivningar utöver plan -26 342 -43 818 

övrigt. 1 343 
Summa 1 882 -68 342 -S2 47S 17 130 -7 300 

RESULTAT FÖRE SKATT -1 077 17 -141 -428 3 005 

IBAB BoråsBorås TME 

S7 07S 3 120 

-38 401 -21 041

18 674 -17 921

-2 624 -41

16 050 -17 962 
10,4 -21,2 

17 968 
-8 000 

-6 492

-14 492 17 968 

1 558 6 

Akademi[!latsen 

1 946 

-29 428 

-27 482 

-236

-27 718 
-27,8 

27 720 

27 720 

2 

Inkubatorn 

8 85S 

-11 S79

-2 724

47 

-2 677
-2,9 

2 600 

81 

2 681 

4 

Totalt 

1 S60 2S2 

-1 388 400

0 

171 852 

-93 678 
0 

78 174 
62,7 

67 300 
-67 300

0 
81 

-76 6S2 
1 343 

-7S 228

2 946 
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Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00953 1.1.2.1 

Boverket 

remiss@boverket.se 

Borås Stads remissyttrande över: Förslag till Boverkets 

föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och 

förslag till ändring i Boverket byggregler 

Boverket Dnr: 2747 /2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen översänder remissyttrande till Boverket. 

Ärendet i sin helhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är de som hanterar dessa frågor i Borås Stad 

och har hjälpt till att studera remissen och komma med synpunkter på 

Boverkets remiss om förändrade bullerregler. Borås Stad har nedanstående 

synpunkter på remissen: 

Borås Stad är i stort positiva till det nya förslaget. Det är bra att hänvisningar till 

standarder tas bort. Dessa standarder är ofta dyra och därmed inte heller 

tillgängliga för alla. 

Borås Stad vill trycka på vikten av att det arbetas fram bra och tydlig vägledning 

från Boverket kring de nya föreskrifterna. Bland annat för att reglerna ska 

tolkas och tillämpas på lika sätt över landet. Vägledningen och utbildning bör 

finnas tillgänglig tidigt för att underlätta övergången till nya regler. 

Det är otydligt i handlingarna hur omfattningen av en bullerdokumentation ska 

vara i olika stora lov eller anmälningsärenden. En stor del av bygglov- och 

anmählllgsärenden är små åtgärder, ex. tillbyggnad av enbostadshus. Vad ska 

krävas i ett sådant fall för att inte bli för betungande för byggherren, men 

samtidigt säkerställa en god kvalitet på byggnationen. Konsekvenserna för 

småhusägaren vid lov- och anmählllgspliktiga ändringar är berört i 

handlingarna i väldigt liten utsträckning. 

Borås Stad funderar över hur det är tänkt att byggreglerna ska samlas i 

framtiden. När kapitlet om buller plockas ut ur BBR och läggs separat så 

hamnar det lite vid sidan av. BBR har samlat il1op gällande föreskrifter på ett 

överskådligt sätt. Det är viktigt att regelverket är överskådligt och det är 

önskvärt med en samlad och tydlig struktur. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 



































Konsekvensutredning 7 

Sammanfattning 

Denna konsekvensutredning avser förslag till nya föreskrifter om skydd 

mot buller i byggnader och förslag till upphävande av avsnitt 7 Buller

skydd Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd, 

BBR. Förslaget till nya föreskrifter - som har tre kapitel- bygger på en 

ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats 

fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg

och konstmktionsreglema. 

Kapitel 1 innehåller övergripande bestämmelser om bland annat tillämp

ningsområdet, byggprodukter, projektering, utförande och kontroll. Detta 

kapitel innehåller också krav på dokumentation av förntsättningama för 

och utfonnningen av den uppförda byggnadens eller den ändrade delens 

skydd mot buller, vilken benätnns bullerskyddsdokumentation. Kravet på 

bullerskyddsdokumentation kommer att innebät·a vissa administrativa 

kostnader. Samtidigt bedöms den bidra till en effektivisering i chift- och 

underhållsskedet. Den sammantagna bedömningen ät· att bullerskydds

dokumentationen n01malt ät· samhällsekonomiskt lönsam sett över 

byggnadens livslät1gd. 

Kapitel 2 innehåller krav vid uppförande av nya byggnader. Boverket 

föreslår olika precise1ingsnivåer för bostäder respektive för lokaler. För 

bostäder föreslås en högre preciseringsnivå än för lokaler. Den föreslagna 

preciseringsnivån för bostäder innebät· att kvantitativa krav anges för 

ljudegenskaperna. För lokaler föreslår Boverket i stället att föreslaiftema 

enbart ska innehålla kvalitativa krav. För lokaler betyder detta att 

byggsektom behöver omsätta föreslaifterna från kvalitativa krav vid 

tillämpningen. 

Kapitel 3 innehåller krav vid ät1ch·ing av byggnader. Bestämmelserna här 

reglerar hur anpassning och avsteg från kraven i kapitel 1 och 2 får göras 

vid änching av byggnader. 

Avsikten med den nya regelmodellen ät· bland annat att förbättra bygg

sektorns förntsättningar att utveckla innovativa lösningar som skapar 

me1vät·de och uppfyller det tekniska egenskapskravet om skydd mot 

buller i byggnader. Sett över tid kommer detta att bich·a till att stät·ka 

konktmensförhållandena inom den svenska byggsektom, vilket skapar 

me1värden i de byggnader som uppförs. 

Bover1<et 
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1.3 Beskrivning av gällande regler 

Plan- och bygglagen 

Konsekvensutredning 

I gmnden är det plan-och bygglagen (2010:900), PBL, som ställer krav 

på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Enligt 8 kap. 4 § PBL är 

skydd mot buller ett av elva tekniska egenskapskrav som ställs på ett 

byggnadsverk. 

Plan- och byggförordningen 

I 3 kap. 13 §plan-och byggförordningen (2011 :338), PBF, preciseras det 

tekniska egenskapskravet om skydd mot buller. Först preciseras att det är 

buller som uppfattas av användare eller andra personer i byggnadsverkets 

närhet som är föremål för reglering. Vidare preciseras att byggnadsverk 

ska vara projekterade och utförda så att kraven uppfylls. Slutligen preci

seras i vilka sammanhang som buller regleras och vilken nivå som är att 

betrakta som acceptabel. För att det tekniska egenskapskravet avseende 

skydd mot buller ska vara uppfyllt, gäller följande. 

• Bulfret ska ligga på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för

personers hälsa.

• Bulfret ska ligga på en sådan nivå att sömn och vila möjliggörs.

• Bulh'et ska ligga på en nivå som möjliggör arbete under tillfredstäl-

lande förhållanden.

Boverket har bemyndigande att meddela de föreskiifter som behövs för 

tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende skydd mot 

buller, vilket framgår av 10 kap. 3 § 6 PBF. Boverkets bemyndigande 

avseende ändring av byggnad finns i 10 kap. 8 § PBF. Vidare har 

Boverket bemyndigande att meddela föreskiifter som behövs för tillämp

ningen av bestämmelserna om utförande av byggnadsarbeten, vilket 

framgår av 10 kap. 24 § 1 PBF. 

Boverkets byggregler 

Byggnadsverk utgörs av dels byggnader, dels andra anläggningar (1 kap. 

4 § PBL). 

Avsnitt 7 BBR innehåller förskrifter och allmänna råd till såväl 

3 kap. 13 § PBF, vid uppförande av ny byggnad, som till 8 kap. 7 § PBL, 

vid ändiing av byggnad. 
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Avsnitt 1 BBR innehåller regler till 8 kap. 7 § PBL, om änd.iing av bygg

nad. Avsnitt 2 BBR innehåller regler till 10 kap. 5 § PBL, om bygg

heITens ansvar för kontrollen av genomförandet av byggnadsåtgärder. 

De byggnader som omfattas av baven ska utfonnas så att uppkomst och 

sp1id.i1ing av störande ljud begränsas. Detta för att olägenheter för 

människors hälsa ska kunna undvikas. 

För bostäder framgår det av tabeller i allmänna råd till föreslaiftema vid 

vilka ljudförhållanden som föreslaiftens bav no1malt anses uppfyllda. 

För lokaler i fo1m av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, unde1visnings

mm i skolor samt i mm i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal 

eller dylikt hänvisas i ett allmänt råd till ljudklass C i standarden för 

lokaler, SS 25268, som ett sätt att visa att föreslaiftens bav är uppfyllda. 

För att fä ytterligare kunskap om gällande bestämmelser hänvisas till 

BBR i dess helhet. 

1.4 Mål och motiv 

De nya föreslagna föreslaiftema om skydd mot buller i byggnader är en 

tillämpning av den nya regelmodellen för byggregler. Bakgmnd, motiv 

och konsekvenser kopplade till avvägningar och vägval i utfo1mningen av 

regelmodellen redovisas inte i dem1a konsekvensutred.iling. En sådan 

redovisning återfinns i stället i Boverkets rappo1tering till regeringen av 

regeringsuppdraget om översyn av bygg- och konstrnktionsreglema3
. 

Kravnivåema i de nya föreslagna föreslaiftema om skydd mot buller i 

byggnader ska inte föränd.i·as i sak jämfört med gällande regler. De 

lösningar och arbetsmetoder som tillämpas av byggsektom i dag och som 

uppfyller gällande bav ska därför fo1tsatt kunna tillämpas. 

1 . 5 Arbetsmetod 

Arbetet med att ta fram förslaget till nya föreslaifter om skydd mot buller 

i byggnader har genomfö1ts parallellt med arbetet att utveckla den nya 

regehnodellen för byggregler. Utfo1mningen av dessa nya föreslaifter har 

därför gett inspel till hur regelmodellen bör vara utfo1mad. Vidare har en 

kvalitetssäla'ing gjo1ts, utifrån avsikten att föreslaiftema ska möjliggöra 

en digital tillämpning. 

3 
Dnr 2653/2019. 
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Innan Boverket slutligt beslutar om de föreslagna nya föreskrifterna om 

skydd mot buller i byggnader ska dessa anmälas till Kommerskollegium 

för vidare anmälan till Emopeiska kormnissionen.4 Denna anmälnings

procedm krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria 

rörligheten av varor på den inre marknaden inom unionen. Anmälnings

proceduren är en form av gemensamt remissförfarande, där kolillnissio

nen och andra medlemsstater får möjlighet att komma med synpunkter på 

de svenska reglerna. 

1.6 Föreskrifternas ikraftträdande 
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. De äldre 

reglerna (avsnitt 7 Bullerskydd) i BBR, som föreslås att upphävas sam

tidigt som de nya föreskrifterna träder i kraft, f'ar tillämpas på arbeten; 

som a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommu

nen före den 1 januari 2023, b) kräver anmälan och amnälan kornmer in 

till kommunen före den I januari 2023, och c) varken kräver bygglov 

eller anmälan och arbetena påbörjas före den I janua1i 2023. 

Detta framgår av övergångsbestämmelserna till den nya författningen och 

övergångsbestämmelserna till ändringsförfattningen med upphävandet av 

BBR. 

1. 7 Tidigt samråd
Under arbetet med förslaget till nya föreskr·ifter om skydd mot buller i 

byggnader har Boverket hållit ett flertal fördjupade dialogmöten med 

branschaktörer inom akustik, bullerprojektering, byggentreprenad och 

byggmaterial. Detta har· skett inom ramarna för SIS tekr1iska ko1mnitt.e 

197 för byggakustik. 

Vidare har Boverket regelbundet haft arbetsmöten med Folkhälsomyndig

heten och Arbetsmiljöverket. 

Folkhälsomyndigheten har meddelat allmänna råd om buller inomlms5
.

De allmäm1a råden handlar om tillämpningen av miljöbalken. 

Arbetsmiljöverket har meddelat föreskrifter och allmänna råd om ar·bets

platsens utformning6
• Bestä1nmelserna handlar om tillämpningen av 

arbetsmiljölagen. 

4 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt Kommerskollegiums föreskrifter 

om tekniska regler (KFS 2008: 1) som gäller verkställigheten. 
5 FoHMFS 2014:13.
6 AFS 2009:2, som från och med den 1 januari 2021 ersätts av nya föreskrifter och 

alhnänna råd (AFS 2020: 1 ). 
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Förslaget till ny regelmodell med exempel från de nya föreskrifterna 

om skydd mot buller i byggnader har diskuterats vid sex fokusgrnpps

möten den 5 6 februrui 2020, med deltagare från aktörer i byggsektorn. 

Boverket har även hållit ett. webbseminarium den 7 maj 2020, där bland 

annat förslaget till föreslaifter om skydd mot buller i byggnader beskrevs. 

Webbseminariet Iiktade sig huvudsakligen till berörda aktörer inom 

byggprocessen. I samband med webbsemina1iet genomförde Boverket 

också ett. sto1t antal grnppdiskussioner den 11-13 maj 2020, där del

tagarna diskuterade framför allt den nya regelmodellen. Förslaget till nya 

föresla·itler om skydd mot buller i byggnader har även presenterats vid 

Boverkets samråd med fi.mktionshindersförbunden den 26 mars 2020. 

Föreskrifterna som rör varsamhet.skravet och fö1vanslalingsförbudet har 

diskuterats vid tre fokusgrnppsmöten den 29 september 7 oktober 2020. 

Deltagare var antikvaiier anställd vid kommuner, länsstyrelser och 

konsultföretag. Där fallllS även medverkan från Riksantikvarieämbetet, 

Statens fastighetsverk och antikvarieutbildningen vid Uppsala universitet. 

1.8 Remissförfarandet 
F örfattningsförslaget skickas ut på remiss i december 2020. Boverket har 

fast.ställt remisstiden till cirka tre månader. Detta med hänsyn till såväl 

tidpunkten som den föreslagna författningens omfattning. 

Förslaget till nya föreskiifter om skydd mot buller i byggnader innebär att 

motsvarande gällande regler överförs i Boverkets nya regelmodell för 

byggregler. Den nya regelmodellen beslaivs i rappo1teri.11gen av reger

ingsuppdraget om översyn och bygg- och konstrnktionsreglerna 7, som 

redovisades samtidigt som dem1a remiss skickades ut. 

Boverket kotmner i vanlig ordning att. publicera info1mat.ion om remissen 

på myndighetens webbplats. Detta för att. förslaget om föreskiifter om 

skydd mot buller i byggnader ska nå ut till så många som möjligt. 

Boverket planerar också att genomföra ett seminarium under retnisstiden. 

Då ska de nya föreslagna föreslaiftema om skydd mot buller i byggnader 

presenteras ingående och frågor ska kunna ställas och diskuteras. 

1.9 Nordisk jämförelse 
Bestämmelser om skydd mot buller i byggnader regleras i Norge, Dan

mark och Island med föreslaifter och vägledningar. De ljudegenskaper 

som regleras motsvarar de fem ljudegenskaperna i svenska regler, men 

utökat med vibrationer. Värden anges även för ljudnivåer utomhus vid 

7 
Dnr 2653/2019. 

Bover1<et 





Konsekvensutredning 15 

2. Generellt om förslaget

I detta avsnitt finns en övergripande redogörelse av vad förslaget innebär 

i ett stöne sammanhang. Komplement till denna redogörelse finns i 

avsnitt 8, med detaljerade kommentarer till fö1fattningsförslaget. I 

bilaga 1 finns två olika typer av jämförelsetabeller i vilka läsaren kan se 

vilket eller vilka avsnitt i BBR som motsvarar vilken paragraf i Boverkets 

förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Då förslaget 

till de nya föreskrifterna till viss del har utgått ifrån upplägget av avdel

ning A i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011: 10) om tillämp

ning av europeiska konstmktionsstandarder ( eurokoder), EKS, så åter

finns även dem1a föreskiift i jämförelsetabellerna. 

Boverkets målsättning har varit att kravnivån avseende skydd mot buller i 

byggnader inte ska förändras i förslaget till nya förskriftema jämfö1t med 

vad som gäller i dag. Boverket har i omarbetningen av gällande avsnitt 7 i 

BBR valt att renodla regleringen, i syfte att skapa tydligare och mer kon

sekventa regler. Detta har ändå innebmit vissa förändringar av 

krawärden. 

För bostäder ställs kvantitativa krav för ljudegenskaperna luftljudsiso

lering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer och motordrivna anord

ningar samt ljudnivå från yttre ljudkällor, likt gällande regler i BBR. 

Renodlingen har dock innebmit att vissa situationer har slagits samman, 

så att fäne situationer regleras jämfört med i BBR. Till exempel föreslås 

att en skiljekonstmktion mellan å ena sidan bostaden, å andra sidan trapp

hus, konidor och loftgång, har samma nivå av luftljudsisole1ing - oavsett 

om konstmktionen innehåller dönar och fönster eller inte. 

Även om Boverkets förslag i vissa siniationer innebär att krawärdet 

justeras uppåt eller nedåt är den sammantagna bedömningen att kravnivån 

för bostäder totalt sett inte förändras. Bostäder som uppförs enligt försla

get bedöms erhålla samma nivå avseende skydd mot buller som om de 

uppförs enligt gällande regler. 

Nedan listas de huvudsakliga förändringarna som förslaget im1ebär 

jämfö1t med nu gällande regler. De huvudsakliga förändringarna rör hela 

kapitel, enstaka paragrafer eller im1ebörden av ett specifikt ordval. 

Samtliga punkter har det gemensamt, att de är av stor vikt för att de 

föreslagna föreskrifterna ska få avsedd effekt. 

Bover1<et 
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Vilka konsekvenser förslaget rar kan variera. Generellt gör Boverket 

bedömningen att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i bygg

nader utan allmänna råd kommer att få begränsade konsekvenser för 

tillämpningen jämfört med hur de gällande allmänna råden tillämpas 

i dag. 
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I 1 kap. de nya föreslagna föreskrifterna om projektering, kontroll och 

dokumentation har förlagor i gällande allmänna råd i BBR. De nya före

skrifterna är tämligen allmänt hållna och ställer inga detaljkrav på hur 

projektering med mera ska gå till. Även om gällande allmänna råd inte är 

bindande så har byggherrnr att förhålla sig till dem. Antingen genom att 

följa dem eller genom att visa att man uppfyller kraven på annat sätt. Det 

är Boverkets bedömning att de krav som i förslaget nu i stället anges i 

föreskrifter normalt utförs i praktiken och därför inte leder till några 

nämnvär·d  ökade kostnader. Kravet på bullerskyddsdokumentation är· 

dock helt nytt; se vidare om detta under avsnitt 2. 7 samt under rnbriken 

Administrativa kostnader för respektive aktör i avsnitt 4. 

I 2 kap. de nya föreslagna föreskrifterna återfinns funktionskrav som 

tillåter alternativa lösningar. Kraven är· tekrlik- och materialneutrala. 

Vidare är Boverkets uppfattning - efter kontakter med tillämpande 

akustikkonsulter - att gällande allmärma råd, inklusive de hänvis1lingar 

till standarder som finns i råden, i praktiken oftast följs. Förslaget kan 

därför inte fö1väntas medföra några nämnvärt ökade kostnader. 

Flera av gällande allmärma råd kan upplevas som detaljreglerande. I 

sammanhanget bör också uppmär·ksammas att Boverket vid översynen 

har valt att inte omformulera alla till föreskrifter. Flera allmänna råd 
föreslås helt utgå. Detta kan leda till minskade kostnader. 

Även innehållet i 3 kap. de nya föreslagna föreskrifterna har förlagor i 

BBR. Bestämmelserna preciserar hur anpassning och avsteg från krav på 

skydd mot buller, vid uppförande av ny byggnad, får göras vid ändring av 

byggnad. De har där·igenom en viktig roll för en likformig tillärnpning. 

Detta underlättar för såväl byggherrnr som myndigheter. Även om 

gällande allmänna råd inte är bindande så har byggherrnr att förhålla sig 

till dem. Antingen genom att följa de allmänna råden eller genom att visa 

att man uppfyller kraven på armat sätt. Det är Boverkets bedönming att de 

nya föreslagna föreskrifterna inte leder till ökade kostnader. 

Det är· Boverkets bedönming - mot ovan beskriva bakgrnnd - att 

förslaget om nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader kan 

införas utan att de kravnivåer som regleras av riksdag och regering 

ändr·as. 

Bover1<et 
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2.2 Den föreslagna författningens 1 kap. 
Nedan redogörs för utvalda delar av de övergripande bestämmelserna i 

den föreslagna fö1fattningens 1 kap. 

Portal paragrafen 

Portalparagrafen i Boverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot 

buller i byggnader anknyter medvetet till formuleringarna om skydd mot 

buller i PBF. Boverket vill härigenom knyta de nya föreslagna föreskrif

terna om skydd mot buller i byggnader till kravet i förordningen. Med 

begreppet hälsa avses hälsa på det sätt det anges i PBL och omfattar bl.a. 

miljöbalkens begrepp när det gäller hälsa ur medicinsk och hygienisk 

synvinkel. Vidare vill Boverket tydliggöra att samtliga byggnader ska 

vara projekterade och utförda med beaktande av skydd mot buller. Enda.st 

de byggnadstyper som räknas upp under rnbriken Tillämpningsområde 

(2 kap. 1 § de nya. föreslagna föreskrifterna.) omfattas av de preciseringar 

som sedan följer av 2 kap. de nya föreslagna föreskrifterna. 

Mindre avvikelse 

Till skillnad från i dagens regelverk ska byggnadsnämnden inte behöva ta 

ställning till huruvida förntsättningarna för mindre awikelse är uppfyllda. 

I övrigt är innehållet och syftet med föreskliften densamma. 

Genom att de allmänna råden tas bort i förslaget till ny författning om 

skydd mot buller i byggnader finns risk att reglerna blir mer rigida och att 

de i enskilda fall blir direkt olämpliga. Därav kan möjligheten att i en

skilda fall göra mindre avvikelser från föreskrifterna i den föreslagna nya 

fö1fattningen komma att öka givet att va.Id lösning uppfyller syftet med 

kraven på skydd mot buller, trots att de fo1mellt stdder mot föresklifter

na.s ordalydelse. Det är inte dock inte Boverkets avsikt att mindre av

vikelse ska tillämpas i någon betydligt stöne utsträckningjämfö1t med 

i dag. 

Jämfö1t med nu gällande regler om mindre awikelse (I :21 BBR) kom

mer formuleringen att ändras så att det inte längre anges att byggnads

nämnden ska medge en mindre awikelse. Bygghenen har ansvar för att 

en åtgärd uppfyller kraven och det är Boverkets bedömning att det är 

bygghenen som ska avgöra hurnvida en mindre awikelse från en 

föreskrift kan tillämpas. 

Detta bidrar till att tydliggöra bygghenens ansvar i byggprocessen. 

Byggnadsnämnden kan neka sta1t- eller slutbesked om reglerna om 

mindre awikelse bedöms ha tillämpats felaktigt av bygghenen samt att 

vid behov utöva tillsyn i efterhand. 
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Begreppet fackmässigt 

Med fackmässigt avses att projektering, utförande och kontroll baseras på 

vede1tagna metoder. Genom en fackmässig projektering och ett fackmäs

sigt utförande säkerställs att byggnaden efter färdigställande kan uppfylla 

kraven på skydd mot buller. Det säkerställer även att byggnaden kan 

underhållas vid behov, i syfte att byggnadens skydd mot buller ska kunna 

upprätthållas över tid. 

Genom en fackmässig projektering och ett fackmässigt utförande säker

ställs att byggnaden ges forntsättningar att uppfylla kraven vid färdig

ställandet. I begreppet fackmässighet ligger att respektive arbetsmoment 

ska utföras på ett sådant sätt som kan fö1väntas av en professionell person 

inom akustik och skydd mot buller i byggnader. En professionell person 

använder sig av lämpliga branschregler, branschstandarder och övriga 

inom området vede1tagna bestämmelser för att utföra arbetsmomentet på 

ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Däremot innebär det inte krav på 

någon särskild ce1tifie1ing. 

En fackmässig projekte1ing ska tillåta att man kan gå tillbaka och felsöka 

om problem uppstår i byggnadens funktionssätt senare under dess livstid. 

Detta betyder att projekteringens och utförandets olika faser ska dolcu

menteras och att olika arbetsmoment ska vara separerade i dokumenta

tionen. I begreppet fackmässig ligger också att den valda lösningen för 

skydd mot buller saknar såväl direkt som indirekt en negativ påverkan 

på byggnadens förmåga att upprätthålla nivån på övriga tekniska 

egenskapskrav och utfonmringskrav. 

Vedertagna metoder 

En vede1tagen metod bygger på vetenskapliga studier och metoder eller 

kan vara hävdvunnen. En vede1tagen metod kan innehålla en viss nivå av 

osäkerhet, men i en fackmässig tillämpning av en vede1tagen metod ingår 

en bedö1m1ing av osäkerhetens inverkan på skydd mot buller i 

byggnaden. 

Eftersom det i förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i bygg

nader inte pekas på någon särskild lösning eller refereras till någon av 

S1S9 eller SEK10 framtagen standard kommer även andra metoder att 

kunna betraktas som vedertagna. En vede1tagen metod kan således 

innefatta internationella standarder eller vara framtagna inom ramarna för 

andra organisationer inom vilka byggsektorn samlats. 

9 Svenska institutet för standarder (SIS).
IO SEK Svensk Elstandard.
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Med vede1tagen metod menas inte en vede1tagen lösning. Det som 

i stället avses är att de metoder man tillämpar vid beräkning, provning, 

mätning eller besiktning ska gnmda sig på för området relevant veten

skap. Hur tillämpningen av en vede1tagen metod har genomfö1ts ska 

framgå av de handlingar som upprättats under projekteringen, utförandet 

och kontrollen av skydd mot buller i byggnader. 

Krav på projektering och utförande 

Avsnitt 2 i BBR innehåller allmänna råd avseende projektering, fönmder

sökning och utförande. I förslaget är motsvarande regler föreskrifter, 

vilket innebär krav om att skydd mot buller i byggnader ska projekteras 

och utföras på ett fackmässigt sätt. Detta i sig medför vidare att när 

projekteiingen och utförandet av skydd mot buller i en byggnad iimefattar 

moment där dimensione1ing görs genom beräkningar, provningar eller 

mätningar ska delllla dimensionering baseras på vede1tagna metoder. 

Likväl som dimensioneiingsmoment under projekte1ingen och utförandet 

ska basers på vede1tagna metoder ska de kontroller som utförs med hjälp 

av provning, mätning eller besiktning i den färdiga byggnaden baseras på 

vede1tagna metoder. 

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader utgår 

ifrån att projekteringen ska dokumenteras, om detta inte är uppenbait 

obehövligt. 

Syftet med att införa dessa krav som föresklift är att tydliggöra byggher

rens ai1svar för en kvalitativ byggprocess. Detta för att motverka en sned

vriden och osund konkurrens på mai·knaden för projektering och utföran

de av skydd mot buller i byggnader. 

Förundersökning 

Vid ändring av byggnad ska under projekteringen en fönmdersökning 

genomföras, där det klarläggs om den plai1erade åtgärden kan medföra 

försämrade nivåer för de tekI1iska egenskapskraven. I fönmdersökiliI1gen 

ska det klarläggas om åtgärden kommer medföra en negativ påverkan på 

byggnadens kultmvärden och hur en sådan negativ påverkan i sådana fall 

kan lmdvikas. En fönmdersöklling ska även omfatta en översyn av om 

byggnaden har biister avseende någon teknisk egenskap och om bristen 

rimligen skulle klllma åtgärdas iI1om ramen för den planerade åtgärden. 

Under projekte1ingen av en ändiingsåtgärd medger föreskrifterna att 

erfarenheter från den befintliga byggnaden f°ai· användas. Avsikten med 

detta är att om en lösning hittills har fungerat tillfredställande, och fornt-
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Kontroll i den färdiga byggnaden 

Kontroll som genomförs i den färdiga byggnaden ska göras genom prov

ning, mätning eller besiktning. De metoder som då används ska vara 

vedettagna. 

Krav på bullerskyddsdokumentation 

En bullerskyddsdokumentation är ett särskilt dokument med en beskriv

ning av forntsättningarna för och utfonnningen av skyddet mot buller i 

byggnaden. Vid uppförande av en ny byggnad ska dokumentationen 

omfatta hela den nyuppförda byggnaden. Vid änching av en byggnad ska 

den omfatta den ändrade delen. En bullerskyddsdokumentation ska till 

exempel redovisa hur skydd mot buller i byggnaden dimensionerats, hur 

forntsättningarna gällande ljudlaster beaktats samt bullerdämpande för

måga hos material och produkter. Vidare ska dokumentationen beskriva 

hur utf onnningen av byggnadens konstmktioner och installationer 

påverkar uppkomst och dämpning av buller i byggnaden. 

Det är redan i dag nödvändigt att under projekteringen dokumentera de 

uppgifter som ska ingå i bullerskyddsdokumentationen. Det lagda för

slaget innebär att det tillkommer ett krav på att redovisa uppgifterna i ett 

samlat dokument. Boverket bedömer dätför att konsekvenserna av att 

kravet införs blir marginella. Detta eftersom projektering och resultatet av 

kontroller n01malt ändå redan finns dokumenterade. 

En bullerskyddsdokumentation behöver endast upprättas om åtgärden är 

lov- eller a11II1älningspliktig. Anledningen till att kravet begränsas till lov

eller anmälningspliktiga åtgärder är att bygghenen inte ska belastas av 

achninistrativa kostnader vid minch·e åtgärder. Lov- eller a11II1älningsplik

tiga åtgärder innebär att en kontakt med byggnadsnämnden ändå behöver 

upprättas samt handlingar sammanställas, redovisas med mera. Eventuellt 

ytterligare administrativt arbete för bygghenen att i slutet av projektet 

ta fram en bullerskyddsdokumentation bedöms därför bli begränsat. 

Genom att upprätta en bullerskyddsdokumentation för byggnaden eller 

den ändrade delen bedömer Boverket att förvaltningen av byggnaden 

kommer att Ullderlättas. Under förvaltningen kan bullerskyddsdokumen

tationen användas som ett stöd inför och under lmderhållsarbeten och 

framtida änchingar av byggnaden. Därigenom kan fö1valtningen effek

tiviseras. Att forntsättningarna för och utfo1mning av skydd mot buller i 

en byggnad filllls dokumenterade kan också bich·a till att underlätta en 

eventuell tillsyn i efterhand. Den sistnämnda aspekten är särskilt betyd

elsefull för lokaler, eftersom kraven inte är kvantitativa för sådana i de 

nya försklifterna om skydd mot buller i byggnader. 
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Totalt sett, under byggprocessen och under byggnadens brnkande, bör 

kravet på bullerskyddsdokumentation leda till minskade kostnader för 

både samhället och fastighetsägaren. I de fall där bygghenen och 

fastighetsägaren är olika aktörer kan dock kostnaden och nyttan av en 

bullerskyddsdokumentation bli ojämnt fördelad. 

2.3 Den föreslagna författningens 2 kap. 
Nedan redogörs för utvalda delar av reglerna vid uppförande av nya 

byggnader i den föreslagna fö1fatt11ingens 2 kap. 

Krav på bullerskydd i utrymmen i bostäder 
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I den nya regelmodellen finns tre preciseringsnivåer för reglerna vid upp

förande av ny byggnad. Nämligen A, B och C, där C har högst preciser

ingsnivå. I preciseringsnivå A ställs endast kvalitativa krav, där föreskrif

terna beskriver vilka egenskaper och i vilken utsträckning dessa ska tas i 

beaktande vid uppförande av ny byggnad. I precise1ingsnivå B ställs ett 

kvantitativt krav i fo1m av ett sammanvägt krav. I preciseringsnivå C an

ges kvantitativa krav separat för olika egenskaper. 

Boverket har utrett humvida precisetingsnivå A, B eller C - enligt den 

nya regelmodellen för byggregler - lämpar sig bäst för nya krav på skydd 

mot buller i byggnader. Utgångspunkten för att bestämma 

preciseringsnivå har beaktat eventuella svaga paiter samt akustik- och 

byggsektoms mognad och möjlighet att ta sitt ansvai  i tillämpningen av 

reglerna. 

För bostäder har Boverket valt precisetingsnivå C. Detta innebär att 

föreskrifterna för bostäder är preciserade och renodlade med utttyckliga 

kvantitativa krav. Anledningen till detta är att hyresgäster och brnkare av 

bostäder i regel inte har de förntsättningai  som behövs för att kunna 

påverka processen. 

Kraven för luftljudsisolering i 3 och 4 §§ samt stegljudsnivå i 5 och 6 §§ 

gäller från uttymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder. Av

görande vid bedömningen av om ett uttymme är inom bostaden är hum

vida den boende själv exklusivt råder över uttymmet. Ett exempel på ett 

uttymme som den boende inte exklusivt råder över är en gemensam 

tvättstuga i ett flerbostadshus. 

För installationer och motordtivna anordt1ingar som är inom byggnaden 

gäller krav enligt 7 §. Installationer och motordtivna anordningar som är 

utanför byggnaden ses som yttre ljudkällor och för dessa gäller krav 

enligt 9 §. 

Bover1<et 
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Luftljudsisolering och stegljudsnivå 

De nya föreslagna föreskdfterna motsvarar i sto1t de kvantitativa krav 

som anges i allmänna råd i BBR för luftljudsisolering och stegljudsnivå i 

normalfallet. Det vill säga "från övriga utiymmen utanför bostaden till 

ut1ymmen i bostäder". De mindre justeringar av kvantitativa krav som 

trots allt föreslås framgår av kommentarer vid respektive föreskrift i 

avsnitt 7. 

Luftljudsisolering och stegljudsnivå för bostäder inom särskilda boende

fo1mer för äldre redovisas i särskilda tabeller. Kraven motsvarar gällande 

värden i BBR och innebär ingen förändiing i sak. Dessa bostäder kan 

projekteras under samma förutsättningar som tidigare. Definitionen att 

det som avses är bostäder enligt 5 kap. 5 § andI·a stycket socialtjänstlagen 

(2001:453) innebär också att föreskrifterna blir tydligare. 

I tabell 7:2 la BBR fi1111s angivelsen "från gemensam uteplats, exempelvis 

balkong eller te1rnss till bostad". Något värde för luftljudsisolering från 

gemensam uteplats finns dock inte, utan tabellen hänvisar till tabell 

7:2lc, yttre ljudkällor. På samma sätt kan man göra med de nu föreslagna 

nya föreskrifterna. Det vill säga att om man befarar risk för störning från 

gemensam uteplats går det att använda tabell 2:8 i föreskrifterna. Den 

tabellen anger krav på högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer från andI·a 

ytti·e ljudkällor än trafik. Med gemensam uteplats avses en stöne balkong 

eller terrass som mer än en bostad har tillgång till. 

Enligt not. I i tabell 7:2la BBR kan den i allmänna rådet rekommendera

de nivån frångås för stegljud från hygiennun, fönåd och en golvyta 

omedelbrut innanför tambmdön på cirka I m2
• I de nu föreslagna före

skrifterna medges ett liknande avsteg med följande fo1mulering (2 kap. 

5 § andI·a stycket samt 6 § andI·a stycket de nya föreslagna föreskrifterna). 

"Kraven gäller inte stegljud från hygienrum i bostäder, från utrymmen 

med försumbru· stegljudsbelastning och från en golvru·ea om I m2 innan

för bostadens entr·edön". 

Syftet med att tillåta avsteg för hygiennun i bostäder är att dessa ytor 

sällan beti·äds med hårda skor. 

När det gäller utiymmen med förstunbru· stegljudsbelastning avses utrym

men som sällan betr·äds. Såsom ut1ymmen för säsongsförvaring till

hörande bostäder och olika dI·iftut1ymmen som bru·a beträds vid se1vice

arbeten. Det föreslås här en ändring från "fönåd" till "utrymmen med 

försumbar stegljudsbelastning" Gämfö1t med BBR). Detta eftersom det är 

Boverkets bedömning att avsteget tillämpas så redan i dag samt att det 

nya begreppet är mer ändamålsenligt. 
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Syftet att tillåta avsteg för I m2 innanför bostadens entredön är att det 

ofta är önskvält med en hårdgjord yta däl· utomhusskor förvaras. 
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De tre ovan nämnda tillåtna lllldantagen från stegljudsnivåema i bostäder 

beror på byggnadstekniska och ekonomiska skäl. Boverket bedömer att 

dessa undantag inte innebäi· en oacceptabel risk för mäimiskors hälsa. 

Kravet i BBR om att säi·skilt ljudisolerande åtgäi·der ska vidtas om bull

rande verksamhet gränsar till bostäder films inte med i de nu föreslagna 

föreskriftema. Det generella kravet att buller ska dämpas i den omfatt

ning som den avsedda användningen kräver gäller dock alltid. Det 

högre kravet på luftljudsisolering och stegljudsnivå som anges för 

näi"ings- och se1viceverksamhet samt gemensamma garage ger ett bra 

grnndskydd, vilket också motsvarar den fo1mule1-ing som films i gällande 

BBR. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ger rekommen

dationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken vad gäller buller 

inomhus. Detta gäller oavsett källan till bullret och bör följas av den som 

bedriver en bullrande verksamhet. För installationer eller motordrivna 

anordningar gäller alltid 7 § Boverkets föreslagna nya föreskrifter, 

oavsett hur bullrande källan äi·. 

Ljud från installationer och motordrivna anordningar 

I de föreslagna nya föreskrifterna utvidgar Boverket omfattningen av 

vilka maskiner som omfattas av kraven om lågfrekvent ljud. Detta genom 

att begreppet "installationer och hissar" ersätts med "installationer och 

motordiivna anordningar". Det äi· dock Boverkets bedömning att de 

maskiner som förä11dringen avser redan i dag betraktas som en installa

tion, varför det inte torde medföra några betydande konsekvenser. 

Väi·det för lågfrekvent ljud som i BBR reglerats med en C-vägd ljudnivå 

kommer i de föreslagna föreskriftema i stället omfatta nio tersband inom 

området 31,5 200 Hertz (Hz). Detta överensstämmer med Folkhälso

myndighetens allmänna råd. 

Nät· det gäller ljud från installationer och motordiivna anordningar har 

krav infö1ts på lågfrekvent ljud i utrymmen för daglig samvaro. Tidigare 

gällde det endast utiymmen för sömn och vila. Boverket har valt att 

föreslå denna förändiing då det under projekteringen äi· svåit att på 

förhand bedöma vilka utiymmen som i realiteten kommer att anvä11das 

för sömn och vila samt vilka som kommer anvä11das till daglig samvaro. 

Det är däiför enklare om samma krav på skydd mot buller ställs på dessa 

Bover1<et 
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3. Övergripande svar på frågor i
konsekvensutredningsförordningen

I detta avsnitt finns övergripande svar på frågeställningar enligt förord

ningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

3.1 Beskrivning av problemet och vad man vill 
uppnå 
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Gällande föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av det tekniska 

egenskapskravet på skydd mot buller finns i avsnitt 7 i BBR. Reglerna 

om skydd mot buller i byggnader ingår dänned i den översyn av bygg

och konstmktionsreglema rege1ingen har lämnat i uppdrag åt Boverket att 

göra. 

Gällande regler i avsnitt 7 BBR är inkonsekventa när det gäller hur och i 

vilka situationer krav ställs på skydd mot buller i byggnader. Ett exempel 

på detta är att Boverket i allmänt råd hänvisar till standarden SS25268 för 

lokaler. Detta är en standard som i sin tur anger värden för olika ljud

egenskaper i olika lokaltyper. Vidare är detaljeringsnivån hög i standar

den. Dänned kan det ifrågasättas lmmvida alla detaljer är att betrakta som 

avgörande, för att en oacceptabel risk för människors hälsa inte ska före

ligga eller att arbete under tillfredställande förhållanden ska kunna 

möjliggöras. 

En motsvarande detaljeiingsnivå för specifika situationer med tillhörande 

undantag, lättnader och tillägg går även att finna i de allmänna råd i BBR 

som beskiiver dämpning av ljud och ljudnivåer för bostäder. 

Varför är det ett problem hur kraven på skydd mot buller nu är 
utformade? 

Utfonnningen bland annat av avsnitt 7 i BBR har bidragit till att 

rollfördehlingen mellan staten och byggsektorn blivit otydlig. 

Utifrån avsnitt 7 BBR är det svått att utläsa vad som är statens krav, 

eftersom bestämmelserna inte är tifääckligt detaljerade. Samtidigt är de 

allmänna råd som anges inom avsnittet i mångt och mycket alltför 

detaljerade. Detta fåt· till följd att olika värden i de allmänna råden skulle 

kunna tillämpas i samma situation. Upplägget försvåt·ar till viss del 

situationsanpassade lösningar och påverkar således möjligheten till 

innovation när det gäller goda helhetslösningar för byggnader. 

Bover1<et 
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Genom gällande hänvisning till standarder för hur ljudegenskaper ska 

bedömas samt vilken ljuddämpning eller ljudnivå som uppfyller kraven 

har Boverkets kontroll över byggreglema laingskurits. Vidare är det svå.It 

för tillämparen att bedöma vad som är att betrakta som ett krav från staten 

i ett separat dokument (till exempel en standard) och om någon del i det 

separata dokumentet är utöver kraven. 

När staten, genom allmänna råd och standarder, hänvisar till särskilda 

lösningar på givna problem verkar reglerna om skydd mot buller i bygg

nader hämmande på byggsektorns ansvarstagande och innovationsför

måga. Att peka på vissa lösningar och metoder i allmänna råd eller 

standarder bidrar även till inlåsningar vid utfonnningen av skydd mot 

buller i byggnader och tillhörande berälatingar, provningar, mätningar 

och besiktitingar. 

Nuvarande utfomming av bestämmelserna bidrar dälmed till att stärka in

flytandet på markI1aden för de aktörer som är med och utvecklar standar

derna om skydd mot buller i byggnader. 

...,, 
Målet med den nya regelmodellen 

Målet med den nya utfo1mningen av föreskrifterna om skydd mot buller i 

byggnader beslaivs i avsnitt 1.4. 

Nollalternativet 

Förslaget till nya föreslaifter om skydd mot buller i byggnader utgår ifrån 

den nya regelmodellen för byggregler som Boverket har arbetat fram 

parallellt med detta arbete. 

Att inte applicera den nya regelmodellen på reglerna om skydd mot buller 

i byggnader skulle gå emot hur Boverket avser att. svara på det uppdrag 

som myndigheten tätt av regelingen. 

Boverket har U11der detta arbete i stället utrett i vilken omfattning gällan

de bestämmelser kan förändras jämfö1t med avsnitt 7 i BBR. Detta äJ· vad 

Boverket benälnner "preciseringsnivåer" av kraven vid uppförande av ny 

byggnad. Redogörelse för hur andra val i detta avseende hade påverkat 

föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader återfilllls i avsnitt 3.2. 

Att kvantifiera nollalternativet 

För att kllllna göra kvantitativa bedömningar av konsekvenserna för olika 

aktörer i avs1titt 3.9, 3.10 och avsnitt 4 krävs ett väl kvantifierat utgångs

läge ett nollalternativ. De föreslagna föreslaifterna medför generellt att 

kravnivåer inte skälps eller lättas, vilket är i enlighet med uppdraget. 

Vidare innebär förslaget att de lösningar och arbetsmetoder som i dag 
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projekte1ingen. Det är framförallt under projekteringen man kan påverka 

byggnadens utfonnning och tekniska kvaliteer vad gäller skydd mot 

buller. Preciseringsnivå A lämpar sig även i situationer där man under 

projekte1ingen inte lika bestämt vet hur ett givet uttymme ska nyttjas och 

att byggnaden inte kan anpassas utan betydande kostnader och invester

ingar till nya behov i senare skeden i livscykeh1. Detta kan ofta vara fallet 

för lokaler och då särskilt kontorslokaler. Jämförelsevis är utrymmen i 

bostäder mer givna på förhand. 

Hyresgäster av kontorslokaler har oftast lägre transaktionskostnader än 

vad bmkare av bostäder har. Detta för bland annat med sig att närings

idkare har lägre kostnader kopplade till byte av lokaler. Näringsidkare 

som också är hyresgäster har därför mindre besvär om byggnaden inte 

visar sig uppfylla fö1väntningama än vad p1ivatpersoner har. 

Boverket bedömer - utifrån ovan angivna omständigheter - att det är mer 

angeläget att staten anger en tydligt kontrollerbar miniminivå genom 

kvantitativa krav för bostäder än för lokaler, för de ljudegenskaper som 

ska beaktas. 

Preciseringsnivå B 

I preciseringsnivå B anges ett sammanvägt kvantitativt krav. Denna pre

ciseringsnivå har utretts både för bostäder och för lokaler, men inte valts 

för någon av dem. En bedö1nning är att. preciseringsnivå B kan skapa en 

viss innovationsmöjlighet. Genom att den totala ljudnivån regleras kan 

det finnas möjlighet att väga en bullerkälla mot en annan och på så sätt 

optimera skyddet mot buller med hänsyn till olika bullerkällor. 

Sammanvägningen av olika typer av buller och bullerkällor skapar dock 

en del problem. Ljudnivåer från olika källor, exempelvis trafik och 

installationer, mäts och beräknas i dag på olika sätt både när det gäller 

ekvivalent och maximal ljudnivå. För stegljud uppstår vidare ett annat 

problem. Detta då man för denna ljudegenskap använder sig av en helt 

annan frekvensvägning än för de andra ljudegenskaperna. 

Vid preciseringsnivå B är det viktigt att det råder stor samsyn mellan 

byggsektom och bmkama, över vad som är efterstt·ävansväit avseende 

skydd mot buller i byggnaden. En fömtsättning för dem1a samsyn är· att 

det finns väl utarbetade metoder för beräkning, mätning och provning. 

Precise1ingsnivå B skulle vara att föredra framför preciseringsnivå C, om 

ett krav på en sammanvägd ljudnivån skulle vara enklare att förhålla sig 

till och kontrollera för såväl beställaren som bmkaren av byggnaden. 
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För att tillämpningen av preciseringsnivå B för skydd mot buller i bygg

nader skulle kunna ske på ett tillfredställande sätt för såväl bygghemir, 

projektörer som brukare skulle en lång övergångstid krävas. Över

gångstiden skulle vara nödvändig för att byggsektorn ska hinna skapa de 

nödvändiga erfarenheter och kunskaper om arbetsmetoder i projekteting 

och kontroll som krävs, för att hantera reglerna på detta sätt. En ytterli

gare försvårande faktor är att många standaJder inom skydd mot buller är 

gemensamma inom EU, vilket kan skapa problem för projektörer och 

andra tillämpare. 

Precisetingsnivå B följer inte heller regelstrukturen avseende skydd mot 

buller hos våra nordiska grannländer. Detta kan dätför motverka konkur

rensen och möjligheterna för byggföretag, att arbeta på den nordiska 

marknaden. 

Då fördelarna med en sammanvägd ljudnivå i dagsläget ät· små, samtidigt 

som problemen på gnmd av ovanstående förklaiingar ät· stora, bedömer 

Boverket att preciseringsnivå B i dagsläget inte ät· lämplig att införa i de 

föreslagna nya föreslaifterna om skydd mot buller i byggnader. 

Preciseringsnivå C 

I preciseringsnivå C anges kvantitativa krav för flera egenskaper. Bover

ket hal  valt preciseringsnivå C för bostäder. Anledningen till detta ät· att 

hyresgäster och brnkare av bostäder i regel inte har de förntsättningai· 

som behövs för att ktlllila påverka processen och dätmed inte byggnadens 

ljud.miljö. Transaktionskostnade,na är dessutom vanligen högre för 

bostadsrättsägare eller hyresgäster av bostäder ät1 för kontorshyresgäster. 

Boverket har inte valt precise1ingsnivå C för lokaler. Bedömningen ät· att 

både beställare och byggsektorn i övrigt för lokaler ät· mogna att ta fram 

de precisetingar av kraven de finner nödvät1diga. Det ät· vanligt att pro

fessionella beställare har egna mer omfattande krav för utfo1lllllingen av 

exempelvis förskolor, ftitidshem, vårdlokaler och skolor än vad beställare 

av bostäder har. Nät· det gäller kontor så ät· de ofta beställarspecifika så 

till vida att kontorslokalen anpassas till hyresgästens önskemål om skydd 

mot buller och akustik allt eftersom hyreskontrakten tecknas. Vidare ät· 

transaktionskostnadema för lokalhyresgäst.er generellt sett lägre än vad 

transaktionskostnadema ät· för bostadsrättsägare eller hyresgäster av 

bostäder. Det ät· därför förknippat med lägre kostnader för nätingsidkai·e 

att bedöma olika byggnader och även i efterhand välja bo1t de som inte 

möter upp de individuella preferenserna. Utifrån dessa resonemang be

dömer Boverket att det inte är nödvändigt att reglera skydd mot buller i 

lokaler med preciseringsnivå C. 
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Effekter om inte den ändrade regleringen genomförs 

Skydd mot buller i byggnader regleras i dag i avsnitt 7 BBR. Dä1med 
skulle inga effekter jämfö1t med dagsläget uppstå om Boverkets förslag 
inte genomförs. Detta i sig skulle däimed innebära att de mål som Bo
verket eftersträvar med förslaget, skulle utebli och problemen med 
gällande situation kvarstå. I avsnitt 1.4 besbivs målet med den föreslagna 
fö1fattningen. I avsnitt 3.1 besklivs problemet med gällande siniation. 

3.3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 
Att dagens utfomming av reglerna för skydd mot buller i byggnader 
överförs till den nya regelmodellen im1ebär konsekvenser för olika 
aktörer som kommer i kontakt med byggreglema på det ena eller det 
andra sättet. 

Boverket inledde arbetet med att bedöma konsekvenserna med att identi
fiera vilka de berörda aktörerna är. Nedan följer en ko1t redogörelse för 
de aktörer som Boverket bedömer kommer att beröras av den föreslagna 
fö1fattningen. Vidare finns en hänvisning till i vilket avsnitt i dem1a 
konsekvensutredning det finns mer info1mation för respektive aktör. 

• Byggherrar; ekonomiska konsekvenser för byggherrar och beställare 
(avsnitt 4.1).

• Kommuner; konsekvenser för kommuner (avsnitt 3.9).

• Byggföretag; ekonomiska konsekvenser för byggentreprenörer och
installatörer (avsnitt 4.2).

• Projektörer; ekonomiska konsekvenser för projektörer, akustiker och
arkitekter (avsnitt 4.3).

• Byggnadssägare; ekonomiska konsekvenser för byggnadsägare
(avsnitt 4.5).

• Byggmaterialtillverkare; ekonomiska konsekvenser för
byggmateiialtillverkare (avsnitt 4.4).

• Brukare; ekonomiska konsekvenser för bmkare och användare
(avsnitt 4.6).

• Staten; konsekvenser för staten (avsnitt 3.10).
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3.4 Uppgifter om bemyndiganden som 
myndighetens beslutanderätt grundar sig på 
Boverkets förslag till nya föreslaifter om skydd mot buller i byggnader 

utgör tillämpningsföresbifter till plan- och bygglagen samt plan- och 

byggförordningen. 

Boverket f°ar meddela de föresbifter som behövs för tillämpningen av 

bestämmelserna om egenskapsbav avseende skydd mot buller i 3 kap. 

13 § PBF. Detta framgår av 10 kap. 3 § 6 PBF. 

Boverket rar även på visst sätt och med vissa undantag meddela 

föresla·itler om anpassning och avsteg vid ändling av byggnad. Detta 

framgår av 10 kap. 8 § PBF. 

35 

Vidare rar Boverket meddela föreslaifter om utförandet av byggåtgärder 

enligt 10 kap. 24 § 1 PBF. 

3.5 Uppgifter om kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser regleringen medför och en jämförelse 
av konsekvenserna för de övervägda reglerings
alternativen 
Boverket ska redogöra för vilka kostnadsmässiga och övriga konsekven

ser som förslaget till nya föresbifter om skydd mot buller i byggnader 

medför; uppdelat efter vaije berörd aktör. Dessa redogörelser återfi1111s i 

avsnitten 3.9, 3.10 och 4. Vidare ska Boverket göra en jämförelse mellan 

de öve1vägda alternativen av reglering, vilket i1lllefattai· ett övergripande 

resonemai1g om konsekvenserna i avsnitt 3.2. 

3.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
Byggregler för skydd mot buller i byggnader är nationella och stiider där

med inte mot EU-rätten. Däremot ska vaije medlemsstat, i1lllan de fattai· 

beslut om byggreglernas ibaftträdai1de, anmäla föreslagna föränchingai·

na till Kommerskollegium för vidai·e anmälan till Europeiska kommis

sionen. 13 Denna anmälningsprocedur hävs för tekniska föresbifter och 

är till för att bevaka den nia rörligl1eten av varor på den Europeiska 

unionens ime mai·knad. 

13 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt Kommerskollegiums föreskrifter 
om tekniska regler (2008:1) som gäller verkställigheten. 
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3.7 Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas 
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om 
det finns behov av speciella informationsinsatser 
Förslaget till nya föreslaifter om skydd mot buller i byggnader innebär 

även att den nya regelmodellen för byggregler som Boverket tagit fram i 

projektet "Möjligheternas byggregler" ska tillämpas. 

För att de nya föreskrifterna ska få avsedd effekt vid ikraftträdandet, bör 

infonnationsinsatser Iiktas mot byggreglemas tillämpare. Detta kan ske 

genom Boverkets ordinarie kanaler såsom PBL kunskapsbanken och 

vägledningar men även genom mer målgmppsanpassade utbildningar 

och seminruier. 

De nya föreslaifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. De äldre 

reglerna (avsnitt 7 Bullerskydd) i BBR, som föreslås upphävas sruntidigt 

som de nya föreskrifterna träder i kraft, f'ar tillämpas på arbeten; som a) 

kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före 

den 1 janurui 2023, b) kräver anmälan och anmälan kommer in till 

kommunen före den 1 januari 2023, och c) vru·ken kräver bygglov eller 

anmälan och ru·betena påbö1jas före den 1 janua1i 2023. 

3.8 Kan regleringen få effekter av betydelse för 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt? 

Beskrivning av antalet företag och andra organisationer som 
berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 
storleken på företagen 

I tabell 1 nedan redogörs för det totala antalet företag som berörs av för

slaget om nya föreslaifter om skydd mot buller i byggnader samt dess 

storleksfördelning efter antalet anställda. Uppgifterna har delats upp efter 

SCB :s nälingslivsindelning14 (SNI) för år 2019. En lista ned inkluderade 

SNI-koder för företag och organisationer finns i bilaga 2. 

14 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START NV NV0101/FDBR07N 
/?rx.id=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämtad 2020-12-01. 
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Tabell 1. Antal företag och bostadsrättsföreningar efter storleksintervall som kan 

påverkas av den föreslagna författningen. 

Företagsstorlek Antal berörda Fördelning Antal Fördelning 

(antal anställda) företag bostadsrätts-

föreningar 

0 99 578 68% 16 932 81% 

1-4 35248 24% 3 963 19% 

5-9 6098 4% 57 0% 

10-19 3 218 2% 6 0% 

20-49 1 848 1% 0 0% 

50-99 495 0% 0 0% 

100-199 202 0% 0 0% 

200-499 90 0% 0 
l 

0% 

500+ 38 0% r 0 � 0% 

Totalsumma 145 227 20 958 

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig 
för företagen och vad regleringen innebär för företagens 
administrativa kostnader 

Konsekvenser rörande företagens tidsåtgång och administrativa kostnader 

behandlas under respektive aktör i avsnitt 4 och undem1b1ikema 

Administrativa kostnader. 

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna 
regleringen medför för företagen och vilka förändringar i 
verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den 
föreslagna regleringen 

En beskrivning av vilka ytterligare andra kostnader och förändringar som 

regleringen medför för företagen, görs under respektive aktör i avsnitt 4. 

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma 
att påverka konkurrensförhållandena för företagen 

Ett av målen med att överföra bestämmelserna om skydd mot buller i 

byggnader till en ny regelmodell är att öka möjligheterna till 

innovationen i byggsektom. Detta bland annat genom att tydliggöra 

rollfördelningen mellan staten och byggsektom. 

Genom att renodla statens roll som kravställare - genom att överlåta ett 

stöne ansvar på byggsektom att tilliiandahålla lösningar och metoder som 

uppfyller kraven bedömer Boverket att konktmensförhållandena kom

mer att förbättras. När staten inte längre genom allmänna råd och hän

visningar till standarder pekar på vilka metoder som bedöms uppfylla 
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föreskrifterna, förenklar det för dem som vill använda andra metoder än 

de utpekade. Samtidigt i1111ebär den föreslagna författningen inga nya 

krav på att byggsektorn ska arbeta a1111orlunda, eftersom metoder och 

lösningar som används i dag fo1tsatt kommer vara gångbara. 

Den föreslagna författningen kommer i högre utsträckning leda till ett 

klimat där aktörer måste ligga i framkant för att vara konkunenskraftiga. 

Exempelvis genom att utveckla nya produkter och metoder, mer kost

nadseffektiva lösningar eller byggnader som skapar mervärden för slut

användarna. Genom förändringen bedömer Boverket att me1värden inom 

den byggda miljön kan realiseras och produktiviteten i byggsektorn öka. 

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader kan 

även hjälpa till att 1iva inträdesbaniärer. Detta genom att redan etablerade 

vede1tagna metoder på området, i stöne utsträckning kan tillämpas för att 

uppfylla kraven. Detta torde bidra till att konlmnensförhållandena kan 

stärkas. 

Genom att krav på att upprätta en bullerskyddsdokumentation införs 

måste bygghenarna samlat redovisa fömtsättningarna för och utfom1-

ningen av den uppförda byggnadens eller ändrade delens skydd mot 

buller. Detta torde göra det enklare för både brukare och byggnadsnänm

den att bedöma byggnadens kvalitet. på området. Den föreslagna 

fö1fattningen bör dä1med göra det svårare för bygghenar att ta genvägar 

som snedviider konkunensen på marknaden. 

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma 
att påverka företagen 

De föreslagna nya föreskrifterna kan också få effekter för företagens 

arbetssätt, då kraven för bostäder och lokaler har olika preciseringsnivå. 

Det.ta beskrivs nedan i detta avsnitt. 

En utförlig beskrivning av hur bestämmelserna i andra avseenden kan 

komma att påverka berörda företag fl1llls uppdelat per aktör i avsnitt 4. 

Konsekvens av olika preciseringsnivå i bostäder och lokaler vid ändring av 
byggnad 

En situation där kraven på skydd mot buller i byggnader aktualiseras är 

när det tillkommer nya bostäder i befintliga byggnader. Det kan ske 

genom tillbyggnader, vindsinredningar, ändrad användning eller delning 

av befintliga bostäder. De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i 

byggnader medför ingen förändring i sak vad gäller reglerna om ändiiug 

av byggnader. Avsikten är i stället endast att förtydliga tillämpningen 

samt samla bestämmelserna i ett och samma kapitel i förordiringen. 
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Om en byggnadsägare i dag vill ändra på användningen av byggnaden, så 

behöver ändringens omfattning bedömas utifrån om den nya användnin

gen ställer högre krav på byggnadens skydd mot buller. Denna bedöm

ning kan förändras genom att Boverkets förslag till föreskrifter om skydd 

mot buller i byggnader för lokaler dels saknar kvantitativa krav, dels då 

hänvisningen till standard SS 25268 försvinner. 

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små 
företag vid reglernas utformning 

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader kan 

särskilt komma att påverka små företag. Dem1a bedömning redovisas för 

respektive aktör i avsnitt 4 vid lmdenub1ikerna konsekvenser för små

och medelstora företag. 

3.9 Kan föreskrifterna få effekter för kommuner eller 
regioner 
När Boverket inför förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i bygg

nader - med utgångspllllkt av den nya regelmodellen för byggregler -

påverkar detta också kommlmerna; såsom deras myndighetsutövning, 

arbetsprocesser och resurser. Den huvudsakliga förändringen för bygg

nadsnämnderna är att de allmänna råden och hänvisningar till standarder 

tas bo1t. Dessa utgör i dag ett stöd i handläggningsarbetet. Ytterligare en 

betydande skillnad är att kraven i den föreslagna författningens 1 kap. 

som tydliggör byggherrens ansvar för en kvalitativ byggprocess. 

Slutligen måste nämnas att de föreslagna föreskrifterna även kan påverka 

kommunerna i de fall där de själva agerar bygghe1rnr. Sådana aspekter 

redovisas nedan i detta avsnitt. Regioner påverkas inte av förslaget till 

nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utom i situationer när 

de agerar som bygghenar va1vid konsekvenser för regioner endast 

avhandlas i avsnitt 3.9. 

Nulägesbeskrivning 

Handläggningsarbetet och myndighetsutövningen från byggnadsnämn

derna lmder byggprocessen omfattar många ärenden. Sveriges koilllmmer 

har de senaste fyra åren15 i genomsnitt hanterat drygt 100 000 bygglov, 

15 Uppgifterna från icke svarande konumuier har skattats utifrån deras invånarantal.

Förklaringen till att antalet stut- och slutbesked är lägre beror på att projekt inte blir av 

och natmlig eftersläpning när beslut om start- och slutbesked fattas i relation till 

bygglovet. Efter att ett lov beslutas ska ett start.besked fattas inom två år och ett slut.besked 

inom fem år från lovbeslutet. Vid anmälan kan beslut om startbesked fattas först när 

a11111älan är komplett och slut.besked ska ges inom två år från sta1tbeskedet för 

a11111älansärendet. En ytterligare förklaring till att andelen stait- och slut.besked skilje1· sig 
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bedömt omlaing 98 000 staitbesked och 79 000 slutbesked per år. Även 

mindre förändringar i kommunernas mtiner på detta område kan således 

få förhållandevis stora effekter på hela byggprocessen. 16 Dessa uppgifter 

omfattar alltså bygglov för uppförande av ny byggnad samt änd!ing av 

byggnad som kräver lov eller ainnälan. Siffrorna ger en uppfattning om i 

hur många ärenden byggnadsnämnderna senare inför beslut om strut

besked kommer göra bedömningai· humvida skyddet mot buller i byggna

den kan antas komma att uppfylla kraven. Det är samtidigt viktigt att 

påpeka, att bedömningen om byggnadens skydd mot buller endast är en 

av elva tekniska egenskapskrav som ska bedömas. Vidai·e att endast 

handläggning i samband med sta1t- och slutbesked som påverkas av de 

föreslagna nya föreslaiftema om skydd mot buller i byggnader. 

Enligt en sammai1ställning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

är den totala tidsåtgången för ett ärende 517 och 5718 timma.i· beroende på 

byggnadens storlek och komplexitet, för ett n01malt småhus är handlägg

ningstiden 25 timmar. 19 Tidsåtgången inkluderar således även handlägg

ning inför bygglov samt bedömning av övriga tekniska egenskaper, 

vilken inte påverkas av de föreslagna nya föreslaifterna om skydd mot 

buller i byggnader. 

Byggandet i Sveiige är ojämnt fördelat över landet. Merparten av bygg

åtgärderna genomförs i våra tre storstadsområden samt i högskoleo1terna. 

Särskilt uppförai1de av flerbostadshus är knutna till dessa kommuner. I 

landets övriga kommuner är byggtakten betydligt lägre, även om några av 

dessa kommuner kan ha ett sto1t inslag av fritidshusbebyggelse. Figur 1 

nedan åskådliggör detta. 

åt kan vara att dessa beslut fattas samtidigt, t.ex. vid uppförande av skyt, då slutbesked 

ska ges när man tar byggnadsverket i bmk. 
16 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/plan--och
byggenkaten/ Hämtad 2020-12-01. 
17 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 

PBL, utan tekniskt samråd. 
18 Nybyggnad av byggnad som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad, 

1 001-5 000 kvm (BTA+OPA). 
19 https://skr.se/download/18.410d0lc916flaa3a48e8eIS/IS76748228440/J%C3%A4mf 

%C3%B6relse%20tids%C3%AStg%C3%ASng%20december%202019. pdf Hämtad 2020-

10-28.
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måste inarbetas. Förändringarna kommer vara som störst i de situationer 

där de allmänna råden i dag används som en "checklista" vid hantelingen 

av inkomna handlingar. Detta arbetsfö1farande sker vanligtvis när hand

läggaren är oe1faren eller när arbetsbelastningen på byggnadsnämnden är 

hög. De största positiva effekterna av de föreslagna nya föreslaifterna 

erhålles i de fall där handläggare på byggnadsnämnden i dagsläget har 

svå1igheter att få in handlingar av god kvalitet. Bristande kvalitet på in

komna handlingar är framförallt ett problem när bygghenen är oerfaren. 

Omfattningen av den omstälhring byggnadsnämnden behöver genomföra 

på ko1t sikt beror på byggherrarnas benägenhet att ändra beteende och 

frångå nuvarande lösningar. Det är främst i sådana fall där en bygghene 

väljer att avvika från gängse använda arbets- och projekte1ingsmetoder 

som de föreslagna nya föresbiftema får konsekvenser för byggnads

nämnden. Även för sådana fall bör inte byggnadsnämndens arbetsmeto

der behöva göras om från grnnden då byggnadsnämnden redan i dag har 

att hantera sådana fall vid avvikelser från de allmänna råden. 

Byggnadsnämndens handläggning kan underlättas genom bav på dolrn

mentation i de föreslagna nya föresbiftemas 1 kap. Genom detta ges 

byggnadsnämnden effektivare möjligheter att begära handlingar som 

styrker fackmässighet och användandet av vede1tagna metoder. Utifrån 

detta bedömer Boverket inte heller att byggnadsnämnden i högre ut

sträckning än i dag behöver införskaffa standarder som stöd i sin hand

läggiring. I och med införande av bav på bullerskyddsdokumentation kan 

byggi1adsnämnden inför beslut om slutbesked få en uppfattning om hur 

bygghenen utfo1mat skyddet mot buller i byggnaden och hur byggi1adens 

fömtsättningar på området tagits i beaktande. I delllla dokumentation bör 

således fömtsättningarna för avvikelserna från reglerna om skydd mot 

buller framgå. 

Med de föreslagi1a nya föreslaiftema om skydd mot buller i byggnader 

försvillller uppgiften att byggi1adsnäim1den vid mindre avvikelse ska 

pröva om byggi·eglema ru· uppfyllda eller inte. Detta gör att byggnads

näim1dens arbete renodlas och tydliggörs. 

Under en omstälhringsperiod kommer byggnadsnäim1demas personal 

behöva göra bedö1Mingar enligt två parallella strnkturer då de öv1iga tio 

tekniska egenskapsbaven fo1tfarande ska bedömas enligt gällande BBR 

och EKS. Att samtidigt arbeta i två olika processer ru· ineffektivt, däI· 

även den gamla processen blir mer ineffektiv. Omstälhlingskostnadema 

blir såldes än högi·e, då inte enbart den me1tid som bedömningen av 

byggi1adens skydd mot buller medför. 
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Preciseringsnivå i bostäder respektive lokaler 

Att de föreslagna nya föreskrifterna har olika precise1ingsnivå för bo

städer och lokaler avser inga skillnader i kvaliteten på-, och omfattningen 

av bygghenens projekteling. Skillnaden mellan de olika precise1ingsnivå

erna utifrån byggnadsnämndens perspektiv är därmed främst vilken infor

mation som åte1föms var i reglerna eller i bygghenens handlingar. 

Under en omställningsperiod kan det infinna sig en osäkerhet vid hand

läggningen av äi·enden avseende lokaler. I dessa projekt måste det utifrån 

inkomna handlingar göras en bedömning om projektet har projekterats 

utifrån SS25268 eller om projekte1ingen även utgår från andra byggnads

akustiska projektelingsunderlag. De föreslagna föreskriferna medför dr

för att Iisken ökar för att olika kommuner och olika handläggare initialt 

gör olika bedö1m1ingar av snarlika situationer. För att minska de1111a Iisk 

äi· det viktigt att Boverket genomför 1iktade info1mations- och 

utbildningsinsatser mot de kommunala handläggarna. 

Konsekvenser på längre sikt 

lnläiningskostnader äi· generellt sett höga i början för att sedan minska 

allt eftersom nya rntiner fr fäste i organisationen. På längre sikt, näI· 

eventuellt nya arbetsmetoder satt sig i organisationerna på byggnads

näim1den kan kostnaderna för handläggningen minska. Efterhand, när 

rollfördelningen gjo1t att samhällsbyggnadssektom och standardiselingen 

i lämplig utsträckning preciserat kraven i författningarna kan handlägg

ningsarbetet på byggnadsnälmldema underlättas ytterligare. 

I takt med att den gamla processen har fasats ut kan dock den 

föreslagna fö1fattningen leda till att byggnadsnä1m1demas arbetsmetoder 

utvecklas och därmed ko1tar handläggningstidema. Exempelvis genom 

tätare samarbete mellan olika handläggare så att handläggningen på 

byggnadsnäim1dema effektiviseras. 

Över tid kommer även byggnadsnämndernas arbetsmetoder i övrigt att 

utvecklas genom exempelvis tätare samarbeten mellan inspektör och 

handläggare och mellan arkitekter, antikvarier och tekniker. Förbättrade 

arbetsmetoder innefattar även bättre och mer ändamålsenlig samverkan 

över kommun- och läI1sgränser. 

En byggprocess med professionella aktörer 

Handläggningen av PBL-äI·enden på kommunernas byggnadsnälmlder 

påverkas i stor utsträcklling av kvaliteten på inkomna handlingar och 

bygghenens erfarenhet. 
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En mindre e1faren byggheITe är mer benägen att lämna ifrån sig ofull

ständiga akustiska handlingar samt akustiska handlingar av lägre kvalitet. 

Sådana handlingar är svårare för kommunen att fatta beslut utifrån. I 

vissa fall kompenseras detta av att byggherren använder sig utav en 

erfaren entreprenör/projektör vilken tar fram handlingar av hög kvalitet i 

rätt tid. 

Från Boverkets möten med bygglovschefer framkommer att byggherrar 

av mer komplexa projekt i regel uppvisar en större kompetens och har 

mer erfarenhet va1vid även de framtagna handlingarna håller en högre 

kvalitet. De meningsskiljaktigheter som uppstår mellan handläggaren och 

byggheITen i dessa projekt handlar i stället ofta om tolkningen av en 

specifik föreskrift eller huruvida byggnaden överhuvudtaget omfattas av 

den specifika föreskriften. Därav är det också i regel de mer erfarna bygg

heITama och entreprenörerna/projektörerna som påpekar att bedö1m1ingar 

av bygg- och konstrnktionsreglema kan skilja sig åt mellan olika 

ko1mnuner och handläggare. 

Genom att byggherrens ansvar för skydd mot buller i byggnader tydlig

görs i och med de föreslagna nya föreskrifterna minskar de negativa 

effekterna av att info1mation som i dag finns i allmänna råd och standar

der delvis tas bo1t. Nya krav om projekteiing, utförande, kontroll och 

dokumentation innebär utökade möjligheter för byggnadsnämnden att 

begära handlingar som styrker fackmässighet och användandet av veder

tagna metoder. Boverket bedömer att de föreslagna nya föreskrifterna på 

sikt inte försvårar byggnadsnämndens myndighetsutövning. 

Kommunal tillsyn enligt miljöbalken 

De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader innefattar 

förändtingar jämfö1t med avsnitt 7 i BBR för att bättre ha1monisera med 

regler på bullero1mådet från andt·a myndigheter. Detta gäller 

F olkhälsomyndi.ghetens allmänna råd om buller inomhus. 

I Boverkets förslag ingår att kraven som ställs i bostäder på lågfrekvent 

ljud från installationer och mot.ordt·ivna anordningar och ljud från andt·a 

yttre ljudkällor än trafik kommer att överensstämma med de som fram

går av Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Den föreslagna 

fö1fattningen innebär att de bostäder som uppförs eller ändras efter 

slut.besked löper mi.ndt·e risk att bedömas olämpliga enligt miljöbalken. 

Genom förslaget harmoniserar Boverket sina krav med andt·a 

myndigheters föreskrifter och allmänna råd. De nya föresktiftema borde 

alltså medföra att antalet förelägganden i den färdiga byggnaden minskar. 
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Vidare torde förslaget också fögöra en del handläggningstid hos 

kommunerna. 

Kommunen och regionen som byggherre och fastighetsägare 
Den största föränchingen - jämfört med gällande regler om skydd mot 

buller i byggnader - gäller lokaler. Förslaget f'ar därför konsekvenser 

även för kommunerna och regionerna när dessa själva agerar som bygg

hene och fastighetsägare. Den föreslagna fö1fattningen ger samtidigt 

kommunerna och regionerna större möjligheter att vid uppförande 

anpassa skolor, vårdcentraler sjukhus etcetera utifrån sina specifika 

behov. Detta är också en av anlech1ingarna vruför Boverket föreslår denna 

föränching för lokaler. Beställare från kommuner och regioner visar 

nämligen redan i dag stor mognad och tillämpar egenutvecklade system 

vid beställning och projektering. Den nya författningen kan dänned bich·a 

till ett ökat värdeskapande för samhällslokaler, genom att de blir mer 

användar- och bmkru·anpassade än de är i dag. 

För de kommuner och regioner som inte redan tillämpat· egna beställar

mtiner kommer möjligheten att tillämpa den standard som BBR hänvisar 

till finnas kvar. Däimed torde effekterna av den föreslagna författningen 

bli mru·ginella. 

För vidare resonemang om effekter för kommuner och regioner som 

bygghene och fastighetsägru·e, hänvisas till konsekvenser för bygghenru· 

och fastighetsägru·e i avsnitten 4.1 och 4.5

3.10 Vilken effekt får de föreslagna föreskrifterna för 
staten? 
Nät· Boverket inför förslaget till nya föresklifter om skydd mot buller i 

byggnader - vilka har utgångspm1kt i den nya regelmodellen för bygg

regler - påverkar detta också staten. Genom läI1sstyrelserna och dom

stolru11a utgör staten överklagandeinstans i byggprocessen. Vidare an

svarar läI1sstyrelserna för att ge tillsynsväglechting till byggnads

näinnderna i deras tillsynsru·bete. Däipå har F olkl1älsomyndigheten och 

Arbetsmiljöverket regler som rör buller i byggnader efter att byggnaderna 

tagits i bruk. Slutligen kan också staten själv agera som bygghene eller 

vara fastighetsägare och därigenom påverkas av de nya reglerna. 

överklagande av beslut i byggprocessen 

De kommunala byggnadsnäinndernas beslut om strut- och slutbesked kan 

i vissa fall överklagas till högre instans. Länsstyrelserna, mru·k- och 

miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen utgör överkla

gandeinstanserna. 
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De nya föreslaifterna om skydd mot buller i byggnader preciserar enbart 

hur kraven på området men inte ange hur kraven bör eller kan uppfyllas 

likt avsnitt 7 i BBR. Detta innebär initialt en risk för att byggnadsnämn

dens och byggheITens tolkning av hurnvida en utfonnning eller lösning i 

ett enskilt fäll uppfyller föreslaiftema eller inte kan komma att skilja sig 

från varandra i en ökad utsträcla1ing. Detta skulle kunna innebära att fler 

beslut strut- och slutbesked överklagas jämfört med i dag, vilket i sin rur 

skulle kunna innebära en ökad ru·betsbelastning för överklagandeinstan

serna. 

Överklagade sta1tbesked till länsstyrelserna omfattade i genomsnitt om

kring 65 ärenden per år under sanima tidsperiod. Det är dock endast en 

begränsad del av dessa 65 ärenden som rör hanteiingen av de tela1iska 

egenskapskraven. 

Under samma tidsperiod hru· antalet överklagade slutbesked vruit omkring 

24 per år. I genomsnitt har 8 av dessa beslut per år överklagats på grnnd 

av att de inte följt krav som följer av bygglov, sta1tbesked, komplette

rande villkor eller kontrollplan. 

Huvudskälet till att så få beslut om strut- och slutbesked överklagas är 

troligen att det är förla1ippat med betydruide kostnader för en byggheITe 

att i ett sent skede överklaga ett nekat start- eller slut.besked. Vidru·e är det 

bara byggheITen som kru1 överklaga ett nekat sta1t- eller slutbesked. 

Sammantaget är det få beslut om strut- och slutbesked som överklagas på 

gnmd av hanteringen de tela1iska egenskapskraven - överklaganden görs 

frrunför allt på andra gnmder. Av samma skäl är det inte troligt att antalet 

överklagade beslut om strut- eller slut.besked kommer att öka i någon 

väsentlig utsträckning när det tela1iska egenskapskravet om skydd mot 

buller i byggnader öve1förs till den nya regelmodellen. 

Initialt kru1 dock en viss ökning i arbetsbelastning rimligen förväntas, 

men på sikt bedöms den föreslagna nya författningen kunna bidra till att 

byggprocessen på detta avgränsade 01måde fungerar bättre. Sanimantaget 

är bedöillllingen att effekterna blir begränsade för länsstyrelserna och 

domstolarna. 

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning 

Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnänmdema i deras 

tillsynsarbete. Enligt Boverkets plan- och byggenkät tillämpat· länsstyrel
ser typiskt tillsynsvägledning och uppföljning av samtliga bygg- och 

konstrnktionsregler mellan en och tio gånger per år, men det händer att 
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tillsynsvägledning och uppföljning sker såväl oftare som mer sällan. 

Sambanden är i ptincip att det sker oftare i de stöITe länen. 

Initialt kan byggnadsnämndernas behov av vägledning vid tillsyn inom 

byggnadens skydd mot buller komma att öka. Därmed kan länsstyrelser

nas arbetsbelastning följaktligen även också komma att öka. På det stora 

hela bedöms dock konsekvenserna vara begränsade. 

Konsekvenser för Boverket och andra myndigheter 

Den nya regelrnodellen för bygg- och konstrnktionsregler som sådan 

fö1väntas inte innebära några påtagliga konsekvenser för statliga centrala 

myndigheter, utöver för Boverket. Framförallt har Boverket i arbetet med 

att ta fram ett förslag på nya föreskrifter för skydd mot buller i byggnader 

strävat efter att harn1onisera reglerna från Boverket med de regler som 

Folkhälsomyndigheteten och Arbetsiniljöverket har på området. 

Boverket 

Oundvikligen kommer övergången till föreskrifter om skydd mot buller i 

byggnader enligt den nya regelmodellen initialt att medföra ett ökat be

hov av inf 01mations- och utbildningsinsatser från Boverket. Det är nöd

vändigt för att föreskiifterna ska få den tillämpning som avsetts. Dessa 

insatser bör tikta sig mot alla de olika aktörer som kommer i kontakt med 

föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader i sitt arbete. 

Särskilt fokus bör läggas på de aktörer som dagligen tillämpar bygg

reglema. Boverket anser att det dätför filllls behov av riktade insatser mot 

både de som arbetar på byggnadsnämnderna som de kontrollansvatiga. 

Särskilda utbildningsinsatser bör även 1iktas mot bygghe1rnr. Allt för att 

skapa tillräcklig förståelse för de föreslagna föreskrifterna, så att dess 

syfte uppnås. 

Även behovet av vägledning från Boverket kommer att öka i omfattning. 

Boverkets webbaserade handbok i plan- och bygglagen, PBL kunskaps

banken, behöver arbetas om i de delar som handlar om skydd mot buller i 

byggnader och dess tillämpning. Ett ökat inflöde av frågor till Boverket 

kan också fö1väntas och behöver tas om hand. På sikt kan belastningen på 

Boverket dock fö1väntas minska. 

Slutligen kommer nya föreslagna föreskrifter på sikt även påverka 

Boverkets resursallokering. När de allmänna råden och hänvisningarna 

till standarder tas bo1t ur bestämmelserna på 01mådet kommer mindre 

resurser behöva allokeras för att öve1vaka och uppdatera reglerna i takt 

med att uppdaterade versioner av standarder publiceras. 
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Arbetsmiljöverket 

Boverket föreslår att slopa hänvisningarna till olika standarder för ut

fon:nningen av skyddet mot buller i lokaler. Detta kommer illllebära, 

vilket nälllllts tidigare, att. bygghemu- och projektörer på egen hand måste 

ta fram de underlag som bedöms vara nödvändiga i utfonnningen av 

skydd mot buller i lokaler. En effekt kan då bli att akustiker i högre 

utsträckning än i dag kommer att söka råd hos Arbetsmiljöverket, dess 

föreskrifter och allmänna råd, för att avgöra hur en god arbetsplats kan 

utfonnas. Detta i sig kan då medföra att Arbetsmiljöverket behöver öka 

info1mationen om de egna föreskrifterna. 

Folkhälsomyndigheten 

I bostäder är detta problem mindre då förslaget i rätt så stor utsträckning 

har överfö1t dagen regler i allmänt råd till föreskrift. I de fall där krav

värden för skydd mot buller har tagits bo1t i Boverkets föreslagna nya 

föreskrifter kan det tänkas att bygghenar och projektörer vänder sig till 

Folkhälsomyndigl1eten för mer info1mation om buller i byggnader. 

Staten som byggherre och fastighetsägare 

Konsekvenserna av de föreslagna förskrifterna som i beskrivs för kom

muner i egenskap av bygghene och fastighetsägare, avsnitt 3.9 ovan, 

gäller även för staten. Generella konsekvenser för byggl1e1rnr och fastig

hetsägare behandlas i avsnitt 5.1 och 5.5. 

3.11 Inhämtande av yttrande från Regelrådet och 
regeringens medgivande 
Regelrådets yttrande över denna konsekvensutredning kommer att inhäm

tats. Detta helt i enlighet med 2 § förordningen (2011: 118) om myndig

heters inhämtande av yttrande från Regelrådet genom remissförfarandet. 

Regeringens medgivande att Boverket rar besluta om nya föreskrifter om 

skydd mot buller i byggnader framgår redan av bemyndigandet enligt 

10 kap. 3 § 6 PBF. Regeringens medgivande ska ändå inhämtas, om före

skiiftema vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är 

oväsentliga för staten, kommuner eller regioner (se 2 § förordningen 

(2014:570) om rege1ingens medgivande till beslut om vissa föreskiifter). 

Boverket bedömer dock att något sådant medgivande inte behöver in11äm

tas i detta fall. 
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jämfö1t med mot.svarande bestämmelse i BBR utan bara vilken pait som 

ska göra bedömningen. Då metoden hur man ska bedöma en mindre av

vikelse kan liknas vid den som ska göras vid fastställandet av kravnivån 

vid änd!ing av byggnad bedömer Boverket att bygghen-ama är väl insatta 

va1vid arbetsbördan torde bli av mer ringa rut. 

Förslaget är även positivt då det medför att rollfördelningen mellru1 bygg

benen och byggnadsnämnden ytterligare tydliggörs då bygghenens an

svar för sin byggnad accentueras. Vidare så bidI·ar förslaget att byggreg

lema öppnas upp på detta område då byggnadsnämnden inte längre för

väntas förhandsgranska och däiigenom "gå i god för" projekt.specifika 

fornt.sättningar utan att ha haft full insyn och kontroll. 

Förslaget till nya föreskiifter om skydd mot buller i byggnader innebär 

inga större förändI·ingru· för de bygghenar som inte önskru· göra förändI·

ingar i sina arbetsprocesser. Det.ta eftersom de metoder som i dag an

vänds och som uppfyller kraven, kommer kunna bedömas som veder

tagna även efter de föreslagna föreskiifterna träder i kraft. De bygghenru· 

som så önskar kan alltså fo1tsät.ta som tidigare. 

De byggherrar som önskru· frångå gängse metoder, kommer behöva ta in 

extern kompetens i st.öne utsträckning än i dag. Detta torde bli särskilt 

aktuellt för mindI·e och oe1fama bygghenru·. Enligt SCB:s faktorprisindex 

uppgår de direkta projekteiingskostnaderna till fem respektive 

fyra procent av de totala bygg.kostnaderna för flerbostadshus respektive 

småhus.22 

Konsekvenserna för små och medelstora bygghe1nr behandlas särskilt 

nedan i avsnitt 4.1. 

Kraven i 2 kap. 

De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader ger st.öne 

möjligheter till innovativa lösningar för bygghenar för lokaler. Detta 

beror på att BBR tidigare genom en hänvisning till standru·d SS 25268 

angav vilken bullerdämpning och vilka ljudnivåer som ansågs lämpliga. I 

förslaget anges i 2 kap. 2 § föreskriftema fem olika ljudegenskaper som 

ska beaktas i den omfattning som den avsedda ai1vändningen kräver. 

Det.ta vid ut.fommingen av skydd mot buller i de lokaler som omfattas av 

2 kap. föreslagna föreskrifterna. 

22 https://w\',w.scb.se/contentassets/176b9e8b85b44bafbcb858e0ac2ba884/pr0502 staf 2
020 jj 200217.pdfHämtad 2020-10-28. 
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Enligt Boverkets uppfattning är det relativt vanligt att professionella 

beställare använder sig av egna anvisningar som beskriver hur en 

byggnad ska utfonnas. Detta för att de akustiska och bullerdämpande 

egenskaperna i en byggnad ska optimeras efter den tänkta verksamheten. 

Genom att överlåta detta ansvar till bygghe1Tarna är det Boverkets avsikt 

att byggnader i framtiden ska erhålla ett mer bmkaranpassat och dänned 

mer värdeskapande, ändamålsenligt och kostnadseffektivt skydd mot 

buller. När bygghenen tillämpar föreskrifterna om skydd mot buller i 

byggnader måste de dock, enligt 1 kap. 7 16 §§ föreslagna föreskrifterna, 

tydligt redovisa vaiifrån de vede1tagna metoderna hämtas och hur de 

övergripande kraven är tänkta att uppnås. Detta kan exempelvis göras 

genom att hänvisa till och följa anvisningarna i standard SS 25268. 

En entydig och övergripande bedömning av om renodlingen av kraven 

för bostäder medför att byggkostnaderna ökar eller minskar är svår att 

göra. Det är Boverkets uppfattning att byggkostnadema utifrån förslaget i 

de flesta fall inte kommer att öka, då de lättnader som föreslås är stöne, 

och omfattar fler bostäder, än skärpningaina. Den enskilda situation där 

högre luftljudsisole1ing krävs är de fall när en vägg mellan bostaden och 

den gemensamma konidoren i studentbostäder har en dörr. Detta är en 

följd av att en särskild angivelse för denna katego1i tas bo1t. Dessa 

bostadstyper omfattas dock av den generella lättnaden på krav mellan 

trapphus och konidor utan dörr och fönster samt ha1moniseringen av 

lågfrekventljud, vaivid förslagets totala påverkai1 på byggkostnaderna 

bedöms bli marginella. 

Nedan följer en genomgång av hur kraven i de föreslagna nya före

skiiftemas andra kapitel påverkai· olika områden för bostäder. Vidai·e hur 

detta i sig även påverkar byggkostnaderna. 

Krav för luftljudsisolering mellan bostad och trapphus, loftgång, korridor 

Det allmänna rådet i BBR beträffande ljudnivåskillnad från trapphus och 

konidor till bostad har sammanförts med kravet från loftgång, trapphus 

eller konidor med dön eller fönster till utrymmen för sömn vila eller dag

lig samvai·o. Samma krav gäller nu generellt till alla utlymmen i bostaden 

och motsvai·as av det tidigai·e "från loftgång, trapphus eller konidor med 

dörr eller fönster till utlymmen för sömn vila eller daglig samvaro". Detta 

innebär att man med de föreslagna nya reglerna kan bygga en vägg med 

mindre luftljudsisoleiing än med gällande krav, i ti·applms eller konidorer 

utan dön eller fönster. Detta gäller i samtliga bostadstyper. För byggpro

jektet innebär de föreslagna föreskiifterna att man både kan spai·a mate

rial och skapa något mer uthyrbai· byggnadsarea. Både dessa förändringai· 

bidrar till att lönsainheten i byggprojektet ökai·. 
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Vidare har kravet för utrymmen utanför bostaden med betydande gång

trafik, såsom ett entreplan, lättats från 48 dB till 44 dB. Detta innebär att 

en döIT med lägre ljudisolering kan användas i dessa situationer. Enligt 

leverantörer som Boverket varit i kontakt med innebär detta en kostnads

besparing om 10-15 procent per döIT. 

Krav för luftljudsisolering mellan gemensam korridor till studentbostad 

Kravet på luftljudsdämpning i studentbostäder med gemensam koITidor 

skä1ps från 40 dB till 44 dB. Detta är en följd av att en särskild angivelse 

för denna kategori tas bott. Detta innebär att man i dessa bostäder måste 

välja en döIT med högre ljudisole1ing för att klara de föreslagna kraven, 

vilket medför ökade kostnader för byggherren. Hur stor denna kostnads

ökning blir beror på flera faktorer, såsom hur stor andel av väggen in mot 

bostaden som döITen upptar. Enligt leverantörer som Boverket varit i 

kontakt med innebär detta en kostnadsökning om 10-15 procent per döIT. 

Krav för lågfrekvent ljud 

Boverket bedömer att övergången till att fo1mulera krav om lågfrekvent 

ljud i tersband - likt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus - inte kommer att medföra en ökning av byggkostnaderna. Till 

grnnd för denna bedömning finns två anledningar. Den första anled

ningen är att många byggnader redan i dag uppförs med hänsyn till både 

avsnitt 7 i BBR och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus. Den andra anledningen är att det troligen är billigare för bygg

heITen att riskminimera och bygga enligt Folkhälsomyndighetens all

männa råd om buller inomhus från bö1jan, jämfö1t med att i efterhand har 

erhållit föreläggande om att åtgärda en byggnad. De fall där de föreslagna 

föresbifterna medför en skäipning, är de näI· byggheITen inte tar höjd för 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Sammantaget 

äi· det Boverkets bedömning att väI·det av att krav från olika myndigheter 

ha1moniseras är högre än de eventuellt ökade byggkostnaderna. 

Administrativa kostnader 

I 1 kap. de föreslagna föresbifterna ställs krav på byggheITen att projek

tering och egenkontroll ska ske och redovisas i handlingar. Detta till 

skillnad mot nu motsvarande bestämmelser i BBR, som återfinns som 

allmäima råd. Enligt Boverkets uppfattning så tillämpas de facto de all

mäima råden redan, framörallt i stöITe byggprojekt. Konsekvenserna av 

att allmänna råd om projektering, utförande och kontroll blir föresbifter 

bedöms däiför i allmänhet bli begränsade. Konsekvenserna för Inindre 

byggheITar besbivs näimare nedan i avsnitt 4.1.

Bover1<et 



54 

Boverket 

Konsekvensutredning 

Avsikten med förslaget är inte att företag ska behöva upprätta andra 

handlingar än vad de redan i dag gör under byggprocessen. De föret.ag 

som framförallt löper Iisk att drabbas av högre administrativa kostnader 

på grund av den föreslagna författningen är de föret.ag som i dag inte 

dokumenterar sin projektering och resultatet av de genomförda kontrol

lerna, innan byggnaden tas i bruk. 

Bullerskyddsdokumentation 

Boverket föreslår att ett krav ska ställas på en ny typ av dokumentation, 

en så kallad bullerskyddsdokumentation. Bullerskyddsdokumentat.ionen 

är en samlad handling i vilken man kan utläsa förntsät.tningama för och 

utfommingen av den uppförda byggnadens eller ändrade delens skydd 

mot buller. 

Boverket anser att det inte ska införas något i det.ta nya dokument. som 

inte redan i dag dokument.eras i handlingar i projektet.. Allt i enlighet med 

alhnänna råd till avsnitten 7:3 och 7:42 BBR. I den mån en sammanställ

ning av skyddet mot buller i byggnaden inte görs i dag så medför regler

ingen dock en ökad administrativ belastning för bygghenen. Kostnaden 

för detta kommer att vaiiera, beroende på hur integrerad dokumentatio

nen är i byggheITens arbetsprocess samt på projektets storlek och komp

lexitet. Ett av syftena med att just införa krav på bullerskyddsdokumen

tation - i 1 kap. 16 § de föreslagna föreskrifterna - är att detta dokument 

enskilt ska kunna utgöra underlag i den kommunala myndighetsutöv

ningen i samband med slut.beskedet. Den föreslagna föreskriften kan 

däimed bidra till att göra byggreglema tydligare och göra byggprocessen 

snabbare. 

Förslaget om krav på bullerskyddsdokmnentat.ion äI· alltså nytt. Däimed 

tillkommer en engångskostnad för byggherren, som i olika utsträckning 

måste ställa om sina arbetsprocesser för att inkorporera dokumentationen 

i arbetsflödet. 

ByggheITen kan delegera dokumentationsuppgifter till projektörer eller 

entreprenörer. Däimed kommer dock dessa att kunna ut.föra mindre 

faktiskt projektering och entreprenadtjänst.er för samma kostnad. Ökade 

krav på dokumentation belastar således alltid byggheITen. 

Boverket uppskattar att det - utifrån redan upprättade ljudbeskrivningar 

och eventuella trafikbullernt.redningar - tar två-åtta timmar att upprätta 

en bullerskyddsdokumentation. Allt beroende på byggnadens storlek och 
projektets komplexitet. En akustiker debiterar 700-1 500 kronor i tim

men. Detta betyder att den ökade achninistrativa kostnaden kan beräknas 

till l 400-12 000 kronor per sådan dokumentation. Enligt SCB:s faktor-
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prisindex23 motsvarar administrativa kostnader24 för byggherren eller 

entreprenören mellan 18 och 20 procent av den totala byggkostnaden. 
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Boverket inser att det även kan uppkomma problem i sig med den ökade 

kostnaden jämte nyttan. Detta eftersom det är byggheITen som rar stå för 

kostnaden för att upprätta en bullerskyddsdokumentation. Däremot är det 

troligtvis främst framtida byggnadsägare som får nytta av dokumentatio

nen. I de fall dessa är olika aktörer så krävs det att byggheITen kan synlig

göra nyttan, vilken sedan kan avspeglas i marknadspliset. 

Kompetensutveckling 

Då de nya föreslaiftema ställer krav på projektering, kontroll och doku

mentation av skydd mot buller i en byggnad kan det tänkas att bygg

heITen behöver lägga mer resmser på kompetensutveckling inom detta 

område. Åtminstone i de fall uppgifterna ska utföras av byggherren själv. 

En följd av förslaget till föreslaifter kan bli att byggheITen i stället för 

egen kompetensutveckling i högre utsträckning väljer att ta in extern 

kompetens för projekte1ing, kontroll och dokumentation. I dessa fall 

kornmer sannolikt byggheITens sammanlagda kostnader för projektering 

att öka. 

Konsekvenser för små och medelstora företag 

Nedan, i tabell 2, redovisas en översikt av storleken på företag vars 

affärsverksamhet består av utveckling av byggprojekt och fastighets

förvaltning. Bostadsrättsföreningar redovisas särskilt eftersom de inte är 

företag. Vidare bildas bostadsrättföreningar vanligen i ett senare skede, 

varför de inte är närvarande i det initiala skedet av ett byggprojekt. 

23 Statistikens framställnin� Faktoiprisindex för by2ITTiader 2020 (sch.se) Hämtad 2020

12 01.
24 Entreprenörens omkostnader samt tjänstemannalöner för bygghell'en för flerbostadshus

respektive grnppbyggda småhus.
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Tabell 2. Antal företag som kan verka som byggherre och beställare efter 

storleksintervall. 

Företagsstorlek Antal Fördelning Antal Fördelning 

(antal anställda) företag* bostadsrätts-

föreningar** 

0 48 443 88% 16 932 81% 

1-4 5425 10% 3 963 19% 

5-9 600 1% 57 0% 

10-19 257 0% 6 0% 

20-49 216 0% 0 0% 

50-99 82 0% 0 0% 

100-199 40 0% 0 0% 

200-499 22 0% Å 0 0% 
 

500+ 2 0% 0 0% 

Totalsumma 55 087 20 958 

* 68.201 fastighetsbolag, bostäder, 68.203 fastighetsbolag, andra lokaler, 68.209 övriga

fastighetsbolag. 25

** 68.204 bostadsrättsföreniugar.26

Av tabell 2 ovan framgår att aktörer som kan tänkas agera som bygg

henar i stöne utsträckning än genomsnittsföretaget i samhällsbyggnads

sektorn är små företag. Utöver uppgifterna i denna tabell vet vi att många 

byggnader, framförallt småhus, uppförs med p1ivatpersoner som bygg

hene. För att kunna uppskatta antalet privatpersoner som uppför nya 

byggnader kan man studera antalet sökta bygglov för styckebyggda 

småhus27
. Dessa byggprojekt är småskaliga och genomförs i dag i stor 

utsträckning av piivatpersoner, som uppför dem för egen räkning och 

eget brnk. Data visar att i genomsnitt har 5 349 styckebyggda småhus 

uppfötts de senaste fyra åren. 

Eftersom förslaget innebär tydligare och ökade krav på dokumentation av 

byggprocessen, framförallt genom bullerskyddsdokumentationen, medför 

föreslagna fö1fattningen en stön-e pålaga på bygghenar. 

I mindre företag är det i stöne utsträckning samma person som ansvarar 

för att sköta såväl administration som försäljning eller andra värdeska

pande arbetsuppgifter. Därför blir alternativkostnaden, för extra admini

strativa kostnader, större för mindre bygghe1rnr. Administration är en fast 

25 SNI 2007-koder. 
26 SNI 2007-kod. 
27 https://wv,rw.tmf.se/siteassets/statistik/branschstatisti

k
trahus/smahus/sokta-bygglov--

dec-2019.pdf Hämtad 2020-10-28. 
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kostnad och höga fasta kostnader inom en bransch leder till stordrifts

fördelar. Därmed ger förslaget om bullerskyddsdokumentation en viss 

snedvridning av konkunensen, till de mindre aktörernas nackdel. 
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Mindre byggherrar behöver i högre utsträckning förlita sig på extern 

kompetens i såväl projekteringsskedet som utförandeskedet för att 

genomföra och dokumentera kontroller. I Boverkets förslag till före

slaifter om skydd mot buller i byggnader har olika preciseringsnivå av 

haven föreslagits för bostäder respektive för lokaler. För bostäder före

slås den mest detaljerade preciseringsnivån med kvantitativa hav. För 

lokaler föreslås den minst detaljerade preciseringsnivån med enbrut 

kvalitativa krav. Ett av flera skäl till denna avvägning är att utvecklare av 

lokaler i en stöne utsträckning är professionella näringsidkru·e. Dessa har 

bättre fömtsättningru· att axla det ansvru· och de ökade administrativa 

kostnader som den nya författningen kan medföra. 

Boverket ser dock att den nya författningen kan medföra att fler 

arbetsuppgifter under projekte1ingen kommer behöva göras av en expert. 

Mindre företag kommer dätför i högre grad än tidigare att behöva köpa in 

expe1tkompetens av exempelvis bullerprojektörer, arkitekter och 

akustiker. Detta medför också ökade kostnader. 

4.2 Byggentreprenörer 

Ekonomiska konsekvenser 

De direkta ekonolniska konsekvenserna för byggentreprenörer rör främst 

ökat behov av kompetensutveckling, vilka beskrevs nedan i avsnitt 4.2. 

Även om konsekvenserna ät· begränsade för byggentreprenörer så är an

talet berörda företag omfattande, omlaing 45 procent av de berörda före

tagen ät· ett företag verksam inom entreprenad eller installation. 

Administrativa kostnader 

Konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i 

byggnader ät· begränsade för byggentreprenörers administrativa kostna

der. I den mån byggentreprenörer drabbas av ökade administrativa upp

gifter ät· det fråga om att bygghenen via avtal överlåter dessa uppgifter 

till byggentreprenörerna. Dessa uppgifter kan bestå av att dokumentera 

genomförda kontroller under utförande enligt på förhand bestämda, och 

vid behov standardiserade, metoder och format. Föreskrifterna som 

föreslås hru· dälmed inga direkta effekter på byggentreprenörer. 
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Kompetensutveckling 

De föreslagna nya föreslaiftema innebär inte att byggentreprenörer måste 

lägga särskilda resurser på kompetensutveckling. Detta då arbetsmetoder 

som används redan i dag kan användas även fo1tsättningsvis. 

En följdeffekt av Ia-avet på bullerskyddsdokumentation och att byggher

rens roll och ansvar tydliggörs kan bli att bygghen-en kommer vilja över

låta genomförandet av diverse kontroller på en mer sakkunnig aktör. 

Detta kan få som följd att efterfrågan ökar på att byggentreprenörer och 

installatörer genomför dessa kontroller. Detta bäver en viss kompetens 

och tar viss tid i anspråk. 

På längre sikt och beroende på om bygghen-ens beteende förändras kan 

byggentreprenören behöva anpassa sin tjänst efter bygghen-ens önskemål. 

Detta skulle kunna innebära att inhämta kunskap om att utföra kontroller 

eller att tillämpa andra arbetssätt för att tillgodose skydd mot buller i 

byggnaden. 

Konsekvenser för små och medelstora företag 

I tabell 3 nedan redovisas en storleksfördelning över de företag som är 

verksamma inom byggentreprenad och installation. Entreprenad- och 

installatörsföretag är något stön-e än det genomsnittliga företaget som 

berörs av de föreslagna föreskrifterna. 

Tabell 3. Antal företag som kan verka som byggentreprenörer eller installatörer 

efter storleksintervall. 
I' I 

Företagsstorlek Antal företag: Fördelning 

(antal anställda) entreprenörer och 

installatörer* 

0 "' 35 906 55% 

1-4 ",7 21 473 33% 

5-9 
, 4 274 7% 

10-19 2204 3% 

20-49 1 147 2% 

50-99 255 0% 

100-199 86 0% 

200-499 26 0% 

500+ 14 0% 

Totalsumma 65 385 

* 41.200 entreprenörer för bostadshus och andra byggnader, 43.221 rörfinnor, 43.222
ventilationsfinnor,43.290 andra bygginstailationsfinnor, 43.320 finnor för byggnads•
snickeriarbeten, 43.330 golv- och väggbeläggningsfinnor, 43.342 glasmästerier, 43.390
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För kontrollansvariga innebär förslaget att de måste sätta sig in i före

slaiftema för att även fo1tsättningsvis vara det stöd till byggherren som 

de är tänkta att vara. Detta innebär att resurser måste läggas på kompe

tensutveckling för att utfommingen av kontrollpunkterna i kontrollplanen 

ska vara anpassade för de valda lösningarna för skydd mot buller i 

byggnader. 

Konsekvenser för små och medelstora företag 

I tabell 4 nedan redovisas en storleksfördelning över de företag som är 

verksamma inom byggprojekt.ering, det vill säga utvecklare av bygg

projekt., arkitekt.er och tekniska konsulter. Sekt.om omfattar i relativt fä 

företag vilka också är något stöne än det berörda genomsnitt.sföretaget i 

de1111a konsekvensutredning. 

Tabell 4. Antal företag som kan verka som projektör efter storleksintervall. 

Företagsstorlek Antal företag: Fördelning Antal företag: Fördelning 

(antal anställda) utvecklare av byggprojekt arkitektkontor 

0 359 I 71% �/ 2 7 01 68% 

( 1-4 114 ' 23% 968 24% 

5-9 15 3% 140 4% 

10-19
.,..---

8 � 2% 95 2 %

20-49 {/ 2 0% 50 1 % 

50-99 � \'- 2 0% 6 0 %

Jl 
-

100-199 _,.; 3 1% 17 0 %

, ./ 
200-499 \ 0 0% 2 0 %

500+ "-.Y 0 0% 3 0 %

Totalsumma 503 3982 

* 71 .121 tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggni.ngsteknik, 71.129 övriga tekniska konsultbyråer.29 

Förslaget innebär tydliggörande av bygghenens ansvar för att byggnaden 

erhåller ett adekvat skydd mot buller. Dänned kommer kompetens om 

akustik och byggnadens utformning samt om forntsättningar på dessa 

områden att öka. Då mindre byggherrar med stöne saimolikl1et inte 

besitt.er dem1a kompetens kommer dessa i högre grad behöva köpa in 

dessa tjänster. Boverket bedömer därför att förslaget kommer att medföra 

en ökad efterfrågan på ai·kitekter och tekniska konsulter. 

29 SNI 2007-koder. 
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antalet relativt få om man jämför med totalt antal berörda företag i denna 

konsekvensutredning. Byggmatetial utgör enligt faktorprisindex mellan 

31 och 34 procent av de totala byggkostnadema. Byggmate1ialföretag är i 

regel också något stöne än genomsnittsföretaget. 

Tabell 5. Antal företag som verkar inom byggmaterialindustrin efter 

storleksintervall. 

Företagsstorlek Antal företag: Fördelning 

(antal anställda) byggmaterialtillverkare* 

0 2 544 55% 

1-4 974 21% 

5-9 379 A 8% 

10-19 273 � 6% 

20-49 246 
...__.,-

5% - �
50-99

n 
108 ""\V 2% 

-

jl 100-199 � 47 1% 

200-499 ,--......, 28 1% 

500+ � 12 0% 

Totalsumma 4 611 

*16.101 sågverk, 16.102 hyvlerier, 16.231 tillverkning av monteringsfärdiga trähus,
16.232 tillverkning av döirnr av trä, 16.233 tillverkning av fönster av trä, 16.239
tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier, 23 .110 planglasverk, 23 .120
industri för bearbetat planglas, 23.140 glasfiberindustri, 23.310 industri för kera1niska
golv och väggplattor, 23.320 industri för mmtegel, takpannor och andra byggvaror av 
tegel, 23.510 cementindustri, 23.520 kalk- och gipsindustri, 23.610 industri för
byggnadsbetongvaror, 23.620 industri för byggvaror av gips, 23.630 industri för
fabriksblandad betong, 23.650 industri för fibercementvaror, 25.110 industl'i för
metallstommar och delar därav, 25 .120 industri för dörrar och fönster av metall. 30 

Konsekvenserna av de föreslagna föreskliftema om skydd mot buller i 

byggnader skiljer sig inte nämnvä1t beroende på storleken på företaget 

som tillverkar byggmatedal. I likhet med andra sektorer har dock mindre 

aktörer högre alternativkostnad än stöne företag. I den mån beställare till 

följd av de föreslagna föreskliftema ändrar beteende och exempelvis vill 

ha mer utförliga produktdeklarationer, kommer de mindre materialtill

verkarna ha sä1me forntsättningar att göra delllla omställning. I den mån 

den föreslagna fö1fattningen driver på efterfrågan på illllovativa mate1ial 

kan dock de mindre företagens andel av markI1aden komma att öka. Detta 

då illllovationsfönnåga och företagsstorlek till viss del visar på en negativ 

korrelation. 

3o SNI 2007 koder.
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4.5 Byggnadsägare 

Ekonomiska konsekvenser 

För fastighetsägare av bostads byggnader innebär de föreslagna nya före

slaiftema om skydd mot buller i byggnader att haven på lågfrekvent ljud 

kommer att överensstämma med Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

för buller inomhus. De1llla förändring innebär för fastighetsägare att 

tillsynen i deras byggnad med stöd av miljöbalken kommer utgå från 

samma premisser som legat till grnnd när byggnaden uppfördes. Detta 

innebär mindre risk för förelägganden och hav på ändringar efter att en 

byggnad erhållit slutbesked. Dänned minskar kostnaderna under drift

skedet. 

I de fall bygghenen och byggnadsägaren är olika aktörer innebär den 

föreslagna fö1fattningen att byggnadsägaren i de fall det är den som 

senare ska sköta förvaltningen måste ta ett stöITe ansvar m1der 

byggprocessen för att byggnaden ska bli anpassad efter den framtida 

verksamheten. 

Administrativa kostnader 

Det är Boverkets bedöllllling att innehållet i en bullerskyddsdokmnenta

tion redan i dag upprättas av professionella byggheITar. Den föreslagna 

föreshiften medför således att 1isken för undennålig dokumentering av 

byggnaden minskar. I de fall där byggnadsägaren själv är byggheITe och 

däimed måste upprätta en bullerskyddsdokumentation vid lov- eller 

arunälningspliktiga ändringsåtgäI·der kommer byggnadsägarens 

administrativa kostnader att öka. 

De flesta åtgärder som genomförs i byggnader i dag faller Ullder be

greppet ändring av byggnad, va1vid en stor del av upprättade och upp

daterade bullerskyddsdokmnentationer kommer bekostas av byggnads

ägare. Då antalet ändiingar av byggnader per år äI· st01t blir även små 

kostnadsökningar betydande på en aggregerad nivå. Boverket har upp

skattat det totala antalet bygglov till omlaing 100 000 per år Ullder perio

den 2016-2019. Detta imlebär att omlaing 90 procent av byggloven per 

år rör ett ändi·ingsförfarande31
. Till detta antal kommer alla de ändiingar 

av byggnader som inte är bygglovspliktiga, varav många dock äI· amnäl

ningspliktiga och däimed omfattas av kravet på bullerskydds

dokmnentation. 

31 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START BO BO0701/BlovArea 
HustypKv/?rxid=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0%27 Hämtad 2020-10-28. 
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Exempel på ändringsåtgärder som kan aknialisera krav på skydd mot 

buller är fönsterbyten samt ändring eller nyinstallation av tekniska system 

såsom ventilation. 

Boverket bedömer att en upprättad bullerskyddsdokumentation kostar 

cirka 1 400-12 000 kronor att upprätta beroende på byggnadens storlek, 

projektets komplexitet eller ändiingens omfattning. Boverkets bedömning 

är dock att införande av en bullerskyddsdokumentation kommer medföra 

lägre adininistrativa kostnader för byggnadsägaren över tid. Detta då

bullerskyddsdokumentationen kommer att m1derlätta famtida underhålls

och ändi·ingsarbeten. 

Kompetensutveckling 

Vad gäller särskilda konsekvenser för byggnadsägare om kompetensut

veckling så motsvarar dessa den beskrivning som gjordes för bygghenar 

ovan, i avsnitt 4 .1.

Konsekvenser för små och medelstora företag 

Vad gäller särskilda konsekvenser för små och medelstora fastighets- och 

byggnadsägare så motsvarar dessa den beslaivning som gjordes för små 

och medelstora bygghenar ovan, i avsnitt 4 .1. 

4.6 Konsekvenser för hyresgäster och brukare 
Den föreslagna fö1fattningen innebär att förslaget hannoniserar Boverkets 

regler om lågfrekvent ljud från installationer och andi·a motordi·ivna an

ordningar samt från andra yttre ljudkällor än trafik, med de allmänna råd 

som Folkhälsomyndigheten har om buller inomhus. Detta fär som följd 

att en byggnad ska uppföras utan att buller som bedöms skadligt för 

hälsan, nu i enlighet med miljöbalken. Detta minskar eventuella oklar

heter och situationer när brnkaren nu slipper att hantera olika bestänlmel

ser för att uppfylla kraven om skydd mot buller. 

En lägre luftljudsisolering accepteras i samtliga bostäder från trapphus 

och konidorer, om denna vägg inte innehåller dörrar och fönster. För

ändiingen jämfö1t med avsnitt 7 i BBR innebär sänkta byggkostnader, 

vilket i sin tur torde medföra sänkta hyreskostnader. Boverket bedömer 

att de föreslagna lättnaderna varken medför att det uppstår en oacceptabel 

risk för människors hälsa eller äventyrar möjligheten till sömn och vila. 

Boverkets ställningstagande baseras på att samma krav (Dnr,w,100 lägst 44 

dB) i dag gäller för dessa skiljekonstmktioner om de innehåller en dön 

eller ett fönster. 
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En annan effekt av förslaget är att luftljudsisoleiingen från den gemen

samma konidoren in till en studentbostad f'ar samma värde som till andra 

bostäder (m1dantaget bostäder inom särskilda boendefo1mer för äldre). 

Detta betyder i n01malfallet att en dyrare dön måste användas, vilken 

kostar cirka 10-15 procent mer är de dö1rnr som i dag används i dessa 

bostadstyper. Sett bara till denna förändting så höjs byggkostnaden, men 

samtidigt blir ljudnivån i bostaden lägre. Sa1mnantaget med det som 

redovisas ovan - om lägre kostnader men högre ljudtlivå - är det dock 

svått att bedöma vilken nettoeffekt. som dessa förändt·ingar har på 

byggkostnaden och ljudt1ivån. 

Boverket bedömer att förslaget om ha1monisering av Boverkets krav på 

lågfrekvent ljud med Folkhälsomyndighetens allmänna råd- trots de 

eventuella merkostnaderna - innebär små skillnader i kostnader för 

brnkare. Många byggnader projekteras och uppförs redan i dag för att 

klara såväl de allmänna råden i BBR som Folkhälsmyndighetens all

männa råd om buller inomhus. Om bostäder projekteras för en högre, 

frivillig, ljudklass B eller A enligt standard SS 25267 används redan 

tersbandsvärden enligt Folk11älsmyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus. 

I de fall man inte har byggt med hänsyn till Folkhälsmyndighetens 

allmänna råd om buller inomhus kan det bli stöne skillnad i kostnad. 

Denna merkostnad kommer troligtvis i stor utsträckning att just öve1föras 

på slutkonsumenten, det vill säga brnkaren. 

Genom de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader 

så kommer framförallt lokalhyresgäster att behöva ta ett stöne ansvar. 

Detta genom att de i högre utsträclaling måste bedöma hurnvida byggna

dens skydd mot buller och allmänna ljudtmljö är anpassad efter deras 

verksamhet. Detta är dock, enligt Boverkets uppfattning, något som i stor 

utsträckning sker redan i dag. Framför allt gällande kontorslokaler som 

generellt anpassas för specifika hyresgäster i samband med att hyres

kontrakt tecknas. Ofta görs ganska betydande ändt·ingar av lokaler efter 

hand som hyresgäster byts ut. 

Vidare så visar aktörer som äger sarnllällsfastigheter en hög grad av 

professionalism. Det blir därför allt vanligare att aktörer arbetar med att 

utveckla särskilda, gemensamma beställarnnderlag. Dessa beställarunder

lag utfo1mas så att lokalbyggnadens utf 01mning och skydd mot buller är 

särskilt anpassade efter den tilltänkta verksamheten. Detta innebär också 

bättre kvalitet för brnkaren, än att som i dag följa den standard som BBR 

hänvisar till. 
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5. Övriga konsekvenser

5.1 Konsekvenser för barn 
Eftersom de föreslagna föresktifterna till skydd mot buller i byggnader 

påverkar haven för bostäder blir det även konsekvenser för barn i några 

avseenden. 

I de fall när Boverkets förslag bidrar till att haven om skydd mot låg

frekventa ljudtlycksnivå i byggnader harmoniserar med Folkhälso

myndighetens allmänna råd blir det bättre ljudmiljöer i bostäder. Detta 

förbättrar· barnens livsmiljö. Enligt förslaget så lättas havet på luftljuds

isoleting från trapphus och konidor till bostad, så att havet är detsamma 

oavsett om väggen har eller sakt1ar· dön eller fönster. Den lägre luftljuds

isoleiingen bedöms uppfylla det tekt1iska egenskapshavet, om att buller 

inte ska medföra oacceptabel 1isk för människors hälsa, samt att sömn 

och vila möjliggörs. Därför bedöms konsekvenserna, i detta avseende, 

inte heller för bar·n var·a betydande. 

Förslaget innebär även att havet på luftljudsisolering ökar· i student

bostäder med gemensam konidor. Barn befinner sig dock inte särskilt 

ofta i dessa boendefo1mer, va1för förslaget inte bedöms påverka barn i 

någon stöne utsträckning. 

Boverket har· uppmärksa1mnat att förslaget kan komma att medföra ett 

ökat värdeskapande i den byggda miljön för uppförda eller ändrade 

bostäder. I den mån detta stämmer så kommer dessa positiva aspekter 

även komma barnen till gagn. 

5.2 Konsekvenser för kulturmiljön 
I förhållande till gällar1de regler är förslagna föreshifter i sak små och 

någon förändting av havnivån har· inte eftersti·ävats. Ur den aspekten 

förväntas inte några konsekvenser uppstå för kulturmiljön. 

Samtidigt kan följande ändå nämnas vid ändring av byggnad. I förslaget 

till föreshifter tydliggörs att haven för nya byggnader alltid ska anpassas 

bland annat utifrån var·samhetshavet och fö1vanskllingsförbudet. Behovet 

av förnndersökning lyft.s från allmänt råd till föresktift. Vidare utvecklas i 

en föreshift innebörden av vad som kan anses var·a en fötvansklling av 

en särskilt värdefull byggnad. Sammantaget kar1 detta dätmed förvät1tas 

leda till en förbättrad regelefterlevnad, vilket i sig kan ge positiva effekter 

för kultunniljön. 
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5.3 Konsekvenser för miljön 
Boverkets bedömning är att förslaget till nya föreskrifter inte i någon 

stöne utsträckning kommer att medföra direkta konsekvenser för miljön. 

De effekter som Boverket ändå kan uppfatta, är de situationer då krav för 

bostäder ändras jämfö1t med avsnitt 7 BBR. 

Förslaget innebär att kravet på luftljudsisole1ing från trapphus och koni

dor till bostäder lättas, då kravet inte längre skiljer på om dessa väggar 

har eller saknar dön eller fönster. Detta rar som konsekvens att det i 

dessa situationer i framtiden kommer krävas mindre bulle1isolerande 

material för att uppfylla kraven. Då kan det också förväntas uppstå ett 

något lägre koldioxidavtryck från bostadsbyggnader. 

Vidare innebär förslaget att studentbostäder med gemensam konidor inte 

längre är en egen kategori. Här innebär den föreslagna föreskriften att 

kravet på ljudnivåskillnad kommer att höjas från 40 till 44 dB. I n01mal

fallet medför detta krav på bättre dörrar. En annan förändring jämfö1t 

med avsnitt 7 i BBR är att begreppet hissar ersätts av begreppet motor

drivna anordningar, vilket omfattar fler anordningar. Detta medför att det 

kommer ställas högre krav på lågfrekvent ljud. Boverket bedömer dock 

att skillnaden i praktiken är liten, då de flesta redan har behandlat exem

pelvis en garagepo1t som en installation och som redan omfattas av de 

högre kraven. I den mån den föreslagna författningen leder till att 

ytterligare mateiial används för att uppnå de nya kraven, så medför 

förändiingarna en negativ klimatpåverkan. 

Övriga fall där kraven skärps i förhållande till nuvarande BBR är lågfre

kvent ljud från installationer och motordi·ivna anordningar i bostäder. I 

ut1ymmen för sömn och vila ändi·as kravet från ett vägt värde till krav per 

tersband, likt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. 

De föreslagna föreskrifterna im1ebär både skäipningar och lättnader av 

kravväI·dena i författningens 2 kap. Det äJ· däiför svåit att göra någon be

dömning av om mateiialåtgången totalt sett kommer att öka eller minska. 

Följaktligen är det även svåit att göra en bedömning av hur förslagen på

verkar C02-utsläpp. I ut1ymmen för daglig samvaro skäips dock kravet, 

då dessa utiymmen i dag saknar fonnella krav på lågfrekvent ljud. I den 

mån dessa utiymmen i dag inte dimensioneras för lågfrekvent ljud, så 

kommer förslaget medföra en högre mateiialåtgång med tillliörande ökat 

klimatavtryck. 

Vad angå!· lågfrekvent ljud från andi·a yttre ljudkällor än ti·afik innebär de 

föreslagna förändiingarna att kraven skä1ps i bostäder. Detta medför 

också en stöne materialåtgång och ett ökat klimatavt1yck. Det tål dock att 
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6. Sammanfattande bedömning

Förslaget innebär dels nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, 

dels förslag till upphävande av avsnitt 7 i BBR. Förslaget till nya 

föreskrifter - som har tre kapitel - bygger på en ny regelmodell för 

Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för 

ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstmktions

reglema. Jmförelsetabeller avseende placeringen av reglerna i BBR i 

förhållande till den föreslagna gmndfötfattningen finns i bilaga 1. 

F örändringama är inte avsedda att påverka kravnivån för skydd mot 

buller i byggnader. 

Genom att föreslagna föreskrifter om skydd mot buller i byggnader ut

f01mas enligt den nya regelmodellen kommer rollfördelningen mellan 

stat, bygghetTe och standardisetingen på detta område tydliggöras. Den 

föreslagna fotfattningen avser att öka möjligheterna att använda nya 

arbetssätt. Vidare ska det bli möjligt att hitta innovativa lösningar, som 

både skapar metvärde och uppfyller det tekniska egenskapskravet på 

skydd mot buller. De föreslagna föresktifterna förhindrar inte heller 

någon lösning eller arbetsmetod som i dag används av byggsektom. För

hoppningen är även att den föreslagna fotfattningen över tid kommer 

medföra att konktmensförhållandena inom den svenska byggsektorn 

kornmer att stärkas. Detta i sig innebär att mer värdeskapande byggnader 

kommer att uppföras. 

Förslaget till föresktifter om skydd mot buller i byggnader innebär att 

kraven för bostäder renodlas. Detta medför oundvikligen att några krav 

skätps, medan andra krav lättas. Sammantaget bedömer dock Boverket att 

byggkostnadema inte kornmer att öka, utan att dessa kostnader över tid i 

de flesta fall kan minska eller vara oförändrade. 

Förslaget kornmer leda till ett ökat behov av projekteting avseende skydd 

mot buller i byggnader. Detta kommer öka eftetfrågan på sådan 

kompetens. 

För de kommunala byggnadsnämnderna kommer förslaget till föreskrifter 

om skydd mot buller i byggnader innebära, att arbetsprocesser behöver 

förändras. Detta eftersom förslaget ökar möjligheterna för bygghetTar att 

använda innovativa lösningar. Detta gäller särskilt för lokaler. För bostä

der innebär förslagen att skrivelser som i dag är allmänna råd i BBR 
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Mindre avvikelse från föreskrifterna i denna författning 

3§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger att det i det enskilda fallet går att göra mindre avvikel

ser från denna fö1fanning förntsatt att det finns särskilda skäl att göra så 

och att byggnadens skydd mot buller ändå blir tillfredsställt och att 

avvikelsen inte heller medför någon avsevärd olägenhet från någon annan 

synpunkt. Motsvarande bestämmelse finns i avsnitt 1 :21 BBR. 

Motiv 

Syftet är att möjliggöra att det går att avvika från kraven i föreskrifterna 

om de blir orimliga i det enskilda fallet. Det ska vara möjligt med lös

ningar som uppfyller syftet med kraven på skydd mot buller. trots att de 

fo1mellt stiider mot föreskiifternas ordalydelse. 

Delar av allmänna råd i avsnitt 7 BBR är i författningen införda som före

skiifter. Därför kan det finns stöne behov än med tidigare regler att 

tillämpa mindre avvikelser från föreskrifterna, i de fall då byggnadens 

tänkta funktion eller användning gör uppfyllandet av kravet enligt den 

exakta ordalydelsen oskäligt. 

Syftet är även att tydliggöra rollerna i byggprocessen järnfö1t med före

skiiften i avsnitt 1 :21 i BBR. Byggnadsnämnden ska inte behöva ta ställ

ning till förntsättningarna för mindre avvikelse. Ansvaret för att bedöma 

om mindre avvikelse är lämplig ska likt övliga byggregler falla på 

byggl1enen. 

Konsekvenser 

Regeln om mindre avvikelse medför att föreskrifterna kan tillämpas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Byggnadsnämndens roll renodlas då de inte längre genom förhands

granskning behöver pröva om byggreglerna är uppfyllda eller inte om 

mindre avvikelse tillämpas. Liksom för övriga byggregler är föreskriften 

om mindre avvikelse åtkomlig för byggnadsnämndens tillsyn i efterhand. 

Bygghenens ansvar för sin byggnad accennieras när förhandsgransk

ningen av byggnadsnärnnden vid mindre avvikelse tas bo1t. 
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Byggprodukter 

6§ 

Beskrivning 
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Paragrafen anger att byggprodukter ska ha kända och dokumenterade 

egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens fö1måga att 

uppfylla kraven i författningen. 

Paragrafen anger att byggprodukter med bedömda egenskaper ska anses 

ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som de är 

bedömda. 

Paragrafen anger att byggprodukter som inte har bedömda egenskaper ska 

provas eller bestämmas genom annan inom Europeiska unionen veder

tagen metod. 

Paragraf en behandlar inte hum vida byggprodukten är lämplig. 

Motsvarande bestämmelse med allmänna råd fums i avsnitt I :4 och 2: I 

BBR. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra att byggprodukter ska ha kända och dokumen

terade egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens 

fö1måga att uppfylla kraven i författningen. 

Syftet är också att tydliggöra att byggprodukter med bedömda egen

skaper, exempelvis CE-märkta och typgodkända byggprodukter med 

tillhörande dokumentation, uppfyller kravet på kända och dokumenterade 

egenskaper. 

Syftet är vidare att tydliggöra vad som gäller när byggprodukter inte har 

bedömda egenskaper. 

Konsekvenser 

Föreskriften tydliggör hur bygghenen ska visa att byggprodukter har 

kända och dokumenterade egenskaper. 

Projektering och utförande 

7§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger att byggnader ska projekteras på ett fackmässigt sätt så 

att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att kraven i föreskrifterna uppfylls 
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och så att förntsatt underhåll kan utföras samt att projekte1ingen ska 

dokumenteras. Kraven i paragrafen gäller inte om det är uppenbait 

obehövligt, till exempel för enklare byggnader såsom en komplement

byggnad till ett småhus. 

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:31

BBR. 

Vid ändring av byggnader får e1farenheter från den befintliga byggnaden 

användas. 

Fördjupade redogörelser av begreppet fackmässigt och projektering åter

finns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra krav på att byggheITen ska projektera så att kraven 

på skydd mot buller kan uppfyllas och att projekteringen ska 

dokumenteras. 

Syftet är även att tydliggöra att vid ändring får erfarenheter från den 

befintliga byggnadens användas vid projekteringen. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

Att tydliggöra att erfarenheter från den befintliga byggnaden f'ar användas 

vid ändiing kan leda till mindre ingrepp i byggnaderna och att andra lös

ningar än vid uppförande av nya byggnader kan göras. 

Konsekvenser om administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små- och medelstora företag finns utvecklade för respektive berörd 

aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning under rnbiikema "admi

nistrativa kostnader" samt ''konsekvenser för små- och medelstora 

företag". En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna 

föreskriften påverkar konkuITensförhållanden för företag finns i avsnitt 

3.8. 

8§ 

Beskrivning 

Paragraf en anger att byggnader ska utföras på ett fackmässigt sätt och 

enligt upprättade handlingar. 

Motsvarande bestämmelse finns som allmänt råd i avsnitt 2: 31 BBR. 
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Utvecklade texter om begreppen utförande och fackmässigt återfinns i 

avsnitt 3 i dem1a konsekvensutredning. 

Motiv 
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Syftet är att tydliggöra bygghenens ansvar att byggnader ska utföras på 

ett fackmässigt sätt och enligt upprättade handlingar så att statens krav på 

byggnader uppfylls. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

9§ 

Beskrivning 

Paragraf en anger att om projektering imlefattar beräkning, provning eller 

mätning så ska dessa baseras på vedertagna metoder och metodernas 

osäkerheter ska beaktas. 

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:31 och 

2:32 BBR. 

Utvecklade texter om projekte1ing och vedertagna metoder återfinns i 

avsnitt 3 i denna konsekvensutredning. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra bygghenens ansvar att beräkningar och prov

ningar som används som underlag för projekte1ing och utförande baseras 

på vede1tagna metoder så att kraven i denna fö1fattning uppfylls. 

Beräkning, provning och mätning enligt vede1tagna metoder innebär att 

gängse standarder inom området kan användas. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små och medelstora företag finns utvecklat för respektive berörd aktör 

i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under mbrikerna Administrativa 

kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En be

skrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar 

konktmensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8. 
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Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små och medelstora företag utvecklas för respektive berörd aktör i 

avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under mbrikerna Administrativa 

kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En be

slaivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar 

konkunensförhållanden för företag filllls i avsnitt 3.8. 

12 § 

Beskrivning 

Paragrafen anger att de kontroller som genomförs w1der projektelingen 

ska kontrollera att dimensionerande forntsättningar, 

projekte1ingsmetoder, provningsmetoder och beräkningar är relevanta 

och redovisade i handlingarna. 

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 

2:322 BBR. 

Utvecklade texter om projektering och bygghenens egenkontroll åter

filllls i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra vad som är viktigt att ta med i en kontroll av 

projekteringen. Vidare är syftet med kontrollen att eliminera grova fel i 

projekte1ingen. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små och medelstora företag finns utvecklade för respektive berörd 

aktör i avsnitt 4 i delllla konsekvensutredning, under mbrikerna Admini

strativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En 

beslaivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreslaiften påverkar 

konktmensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8. 

13 § 

Beskrivning 

Paragrafen anger att kontroller genomförda under utförandet ska säker

ställa att arbetet utfö1ts enligt gällande bygghandlingar. 
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Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrift bedöms bli marginella. 

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små och medelstora företag fimis utvecklade för respektive berörd 

aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rnbrikema Admini

strativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En 

besktivning om i vilken utsträcktti.ng den föreslagna föresktiften påverkar 

konkunensförhållanden för företag har utvecklats i avs1ti.tt 3.8. 

15 § 

Beskrivning 

Paragrafen anger att kontroller i den färdiga byggnaden ska göras genom 

provning, mätning eller besikt1ti.ng beroende på vilken egenskap som ska 

kontrolleras. Provning och mätning ska baseras på vede1tagna metoder 

och metodernas osäkerheter ska beaktas. 

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, flllls i avsnitten 2:32

och 2:321 BBR. 

Utvecklade texter om bygghenens egenkontroll och vede1tagna metoder 

återflllls i avsnitt 3 i denna konsekvensutrediti.ng. 

Motiv 

Syftet är att kontroll i den färdiga byggnaden ska göras men rar göras på 

olika sätt. Bestämmelsen medger att byggherren själv rar välja mellan 

olika sätt att kontrollera, beroende på vad bygghenen anser är lämpligt 

för respektive hav. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella. 

Konsekvenser för adiniiti.strativa kostnader och tidsåtgång samt effekter 

på små och medelstora företag har utvecklats för respektive berörd aktör i 

avsnitt 4 i denna konsekvensutredlti.ng, under rnbrikerna Administrativa 

kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En be

sktivniI1g om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar 

konkunensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8. 
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Boverket 

Konsekvensutredning 

Motiv 

Syftet är att det blir tydligt vilka ljudegenskaper som ska beaktas för att 

uppfylla kraven på bullerskydd i bostäder och de lokaler som räknas upp i 

1 §. 

1. Motorchivna anordningar omfattar fler installationer än hissar,

exempelvis motorchivna dömtr, mlltrappor och liknande som också

orsakar buller. Definition av motorch·ivna anordningar finns i 1 kap.

5 § PBF.

2. I tabellen anges högre krav på luftljudsisolering och stegljudsnivå från

närings- och serviceverksamhet till bostäder. Detta utgör ett bättre

grnndskydd för bostäder i samma byggnad. hlstallationer och

motorch·ivna anordningar måste oavsett placering i byggnaden

uppfylla regleringen i tabellerna 2:5 och 2:6. För anch·a typer av buller

från närings- och serviceverksamhet gäller Folkhälsomyndighetens

allmänna råd om buller inomhus.

3. För lokaler ska bygghenen genomföra en projektering där lokalernas

skydd mot buller redovisas, av denna projektering ska det framgå

vilken efterklangstid lokalens användning kräver.

Konsekvenser 

Det blir tydligt vilka typer av anordningar som omfttas av krav. 

Det blir tydligt vilket krav som gäller för installationer och motorch·ivna 

anorchlingar oavsett om dessa är extra bullrande eller inte. 

Särskilda krav för bostäder 

3§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering i särskilda 

boendefo1mer för älch·e enligt 5 kap. 5 § anch·a stycket socialtjänstlagen. 

Krav anges som standardiserad ljudnivåskillnad för utiymmen utanför 

bostäder till utiymmen i bostäder. 

Med utiymmen i bostad avses de utlymmen som bmkaren exklusivt 

fö1fogar över. 

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21a BBR. 
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Motiv 

Syftet är att en separat tabell (2: 1) för särskilda boendefonner för äldre 

gör att det tydligt framgår vilka krav som gäller för dem1a 

bostadskatego1i. 

Konsekvenser 

Att kraven förs in i föreskrift innebär ingen ändring i sak och har dätför 

marginella konsekvenser. 

4§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder som 

inte omfattas av 3 §. Kravet anges som standardiserad ljudnivåskilh1ad 

från utrymmen utanför bostäder till uttymmen i bostäder. 

Med utrymmen i bostad avses de uttymmen som brukaren exklusivt 

fö1fogar över. 

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:2la BBR. 

Följande äI1dringar har infö1ts jätnfö1t med motsvarande allmänt råd i 

BBR: 

1. Det sät·skilda allmäm1a rådet för "Boendefo1mer för studerande" har

inte inkluderats i författningen.

2. Det allmänna rådet för bostäder i sät·skilda boendeformer för äldre

redovisas i en egen tabell.

3. Det allmänna rådet för bostäder inom övriga behovsprövade boende

fo1mer dät· höga ljudnivåer förekollllller har inte inkluderats i

fö1fattninge11.

4. Det allmänna rådet beträffande ljudnivåskilhlad från trapphus och

konidor till bostad har sammanfö1ts med kravet från loftgång,

trapphus eller konidor med döIT eller fönster till utiymmen för sömn

vila eller daglig samvaro till en rad med ett vät·de. Salllllla krav gäller

nu generellt till alla utiymmen i bostaden och motsvaras av det

tidigare "från loftgång, tt·apphus eller koITidor med döIT eller fönster

till ut:Iymmen för sömn vila eller daglig samvaro".

5. Den tidigare raden "från gemensam uteplats till bostad" har inte

inkluderats i fö1fattningen.

Bover1<et 
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Boverket 

Konsekvensutredning 

Motiv 

1. Det särskilda allmänna rådet för ljud från konidor i "Boendefonner

för studerande" inkluderas inte eftersom samma krav ska gälla som i

övliga bostäder.

2. Det ska tydligare framgå vilka krav som gäller i särskilda boende

fotmer för äldre.

3. Detta är en specialsituation. Om ett behovsprövat boende ska inrättas

bör huvudmannen sätta sig in i om det krävs extra ljudisolerande

åtgärder, gmndkravet enligt övriga bostäder är alltid minimikrav.

4. Kravet på luftljudsisolering från trapphus är lägre än mellan bostäder,

och anledningen till detta är att störningen från trapphus bedöms vara

mindre än från en annan bostad. Trapphuset passeras bara på väg till

den egen bostaden och det är inte meningen att någon ska uppehålla

sig där. Störningen från trapphus till bostad bedöms därför vara lika

oavsett om det är en vägg med eller utan dön eller fönster.

Störningen från trapphus bedöms också vara lika oavsett bostadens

placering i byggnaden.

5. Något värde för luftljudsisolering från gemensam uteplats fanns inte

tidigare, tabellen hänvisade till en tabell 7:2lc, yttre ljudkällor.

Konsekvenser 

Författningen blir tydlig samt lättare att förstå och tillämpa.. 

För behovsprövade särskilda boendefom1er där höga. ljudnivåer 

förekommer måste en särskild utredning och projektering göras för att 

säkerställa. att regleringen i 1 kap. 1 § föreskriften uppfylls. 

Ekonomiska. konsekvenser för byggsektorns aktörer har utvecklats i 

avsnitt. 4 i detta dokument. 

5§ 
, 

Beskrivning 

Paragraf en anger krav på högsta tillåtna stegljudsnivå inom särskilda 

boendeformer för äldre. Kravnivåer anges för stegljudsnivå mellan 

utiymmen utanför bostäder till bostäder. Kravet på stegljudsnivå gäller 

inte från hygienrum i bostäder, från utiymmen med försumbar 

stegljudsbela.stning och från en golvarea om 1 m2 innanför bostadens 

ent:redöIT. 
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Boverket 

Konsekvensutredning 

3. Motsvarande skrivelser som i de allmänna råden för bostäder i

särskilda boendefonner för äldre redovisas i en egen tabell.

4. Det allmänna rådet för bostäder inom övriga behovsprövade boende

fo1mer där höga ljudnivåer förekommer har inte inkluderats i

fö1fattningen.

Det allmänna rådet beträffande stegljud från trapphus och konidor till 

bostad har av redaktionella själ sammanfö1ts med angivelsen för från å 

ena sidan loftgång, trapphus eller konidor med dön eller fönster, till å 

andra sidan utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro. Samman

förandet innebär ett och samma värde. 

Den tidigare sklivelsen "från gemensam uteplats till bostad" har av 

redaktionella själ sammanfö1ts med "från loftgång, trapphus och 

konidor". 

Motiv 

1. Med utt1ycket "utlymmen med försumbar stegljudsbelastning"

omfattas fler utiymmen än "fönåd", vilket bedöms vara mer

ändamålsenligt.

2. Uttlycket "tamburdön" är ett föråldrat och byts till ordet "bostadens

entredön".

3. Det framgår tydligare vilka krav som gäller i särskilda boendefo1mer

för äldre om dessa redovisas i en egen tabell.

4. Bostäder inom övriga behovsprövade boendefo1mer är en special

situation. Om ett behovsprövat boende ska inrättas bör huvudmannen

orientera sig om det krävs extra stegljudsdämpande åtgärder,

grnndkravet enligt övriga bostäder är alltid minimikrav.

Konsekvenser 

Att kraven förs in i föreskrift innebär ingen förändring i sak och bedöms 

därför ha marginella konsekvenser. 

För behovsprövade särskilda boendefo1mer där höga ljudnivåer före

kommer behöver en särskild utredning och projekte1ing göras för att 

säkerställa att 1 kap. 1 § uppfylls. 

Ekonomiska konsekvenser för byggsektoms aktörer har utvecklats i 

avsnitt 4 i denna konsekvensuti·edning. 
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7§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna ljudnivå i bostäder från installa

tioner och motordiivna anordilingar i byggnaden. Ljudnivå i bostäder från 

installationer och motordi·ivna anordilingar utanför byggnaden regleras i 

9 §. Kraven anges för ekvivalent ljudnivå och maximal ljuditivå i 

utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro eller måltider i bostäder. 

Kravet omfattar även lågfrekventa ljudtiycksnivåer inom nio olika ters

band från 31,5 till 200 He1tz (Hz). I en not till tabell 7:21b BBR hänvisas 

till Folkhälsomyndighetens frekvensband. Folkhälsomyndighetens be

nänuting på dessa är tersband varför denna benämning används i 

föreskriften. Ingen förändiing i sak avses. 

Kraven gäller inte för ljud från sådana installationer eller motordi·ivna an

ordningar som brnkaren själv råder över och som inte påverkar ljuditivån 

i andi·a bostäder. Med installationer som b1ukaren själv råder över menas 

exempelvis ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forceling. Med instal

lationer som b1ukaren inte själv råder över menas ljud från installationer 

som behöver vara i fönktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från 

ventilationens gmndflöde och ljud från välmepump. 

Inga kvantitativa krav anges i utrymmen för matlag11ing och hygiemum. 

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21b BBR. 

Motiv 

Kravet avser att skydda personer som vistas i ut:Iymmen för sömn, vila 

och daglig samvaro så att det inte uppstår en oacceptabel 1isk för dessa 

personers hälsa. 

Att kravet omfattar lågfrekventa ljudtiycksnivåer inom nio olika tersbaud 

från 31,5 till 200 He1tz (Hz) innebäi· en harmonisering med Folkhälso

myndighetens allmälma råd om buller inomhus32
. Se mer kommentarer 

om utiymmen för matlagning och hygiemum i avsnitt 3.9. 

Konsekvenser 

Kvantitativa krav i hygie11111Ill och ut1ymmen för matlagning anges inte. 

Då buller ska dämpas i den omfattning som en avsedda a11vä11dningen 

kräver, enligt 2 kap. 2 § föreskriften, bibehålls fo1tfarande skyddet för 

personers hälsa. 

32 FoHMFS 2014:13. 
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Boverket 

Konsekvensutredning 

Anpassning och avsteg vid ändring av byggnader 

2§ 

Beskrivning 

Paragraf en anger att vid ändring av byggnad kan krav ställas på den 

ändrade delen. Där anges också vilka skäl det filllls för att anpassa och 

göra avsteg från kraven i fotfattningens 1 kap. och 2 kap. 

Föreskriften motsvaras av föreskrifter och allmälllla råd i avsnitt 1 :223 

och 7:41 BBR. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra innebörden av begreppen "ändringens omfattning 

och byggnadens forntsättningar i 8 kap. 7 § PBL. I avsnitt 1 :2235 BBR 

anges det tre olika nivåer för hur sto1t utrymmet är att vid ändring av 

byggnad anpassa de krav som gäller vid uppförande av nya byggnader. 

När det avser skydd mot buller anges det i avsnitt 7:41 att det är nivån 

"ska eftersträvas" som gäller. Det medför att de vid ändring av byggnad 

finns ett relativt sto1t ut1ymme att anpassa och göra avsteg från kraven i 

kapitel 1 och 2 vid ändring under forntsättning att det filllls giltiga skäl. 

För andra tekniska egenskapskrav kan utrymmet för att anpassa kraven 

vid ändiing vara betydligt mera begränsat eller obefintligt. Fo1muleringen 

avses motsvara den nuvarande kravnivån ''eftersträvas" i BBR. 

Konsekvenser 

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa. 

3§ 

Beskrivning 

Paragrafen anger dels anger att det behövs skäl för att försämra skydd 

mot buller i byggnader, dels vilka skäl som är godtagbara. 

Motsvaras av allmänt råd till avsnitt 1 :2235 BBR och av föreskrift i 

avsnitt 7:41 BBR. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra att lagstiftningen inte medger en försämring av en 

byggnads tekniska egenskaper om det inte finns särskilda skäl för detta. 

Ett exempel på en situation där en åtgärd kan leda till försärnrade akus

tiska egenskaper är när man vill byta plats på kök och sovnun på ett plan 

i ett flerbostadshus. Under regelarbetet övervägdes det om det fanns skäl 

att medge undantag för att. underlätta tillkomsten av fler bostäder till 







Konsekvensutredning 

Särskilt värdefull byggnad 

7§ 

Beskrivning 

97 

Paragraf en anger vilka byggnader och bebyggelsemiljöer som kan anses 

vara särskilt värdefulla enligt 8 kap. 13 § PBL och däiför omfattas av 

fö1vanskningsförbudet. I föreskriften anges ett antal möjliga skäl för 

varför en byggnad eller en bebyggelsemiljö kan anses vara särskilt värde

full. Där tydliggörs också att det handlar om ett mval av byggnader, de 

ska särskilt väl belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha fä 

motsvruigheter som kan belysa samma förhållande. 

Motsvru·ande bestämmelse men som allmänna råd filllls i BBR avsnitt 

1:2213. 

Motiv 

Underlätta bedömningen av om en byggnad omfattas av föivansknings

förbudet enligt 8 kap 13 § PBL. 

I den föreslagna föreskriften anges ett antal olika kriterier för varför en 

byggnad kru1 anses vru·a särskilt värdefull. Kriterierna ska ses som ett stöd 

vid bedömningen av om en byggnad eller byggnadsmiljö är särskilt 

värdefull. Den slutliga bedömningen måste grnndas på en sammanvägd 

bedömning av hur väl byggnaden eller bebyggelsemiljön uppfyller ett 

eller flera av laiterierna. Där tydliggörs också att "särskilt värdefull 

byggnad" enbart kan avse ett begränsat mval av bebyggelsen. Finns det 

en stor mängd byggnader som på samma sätt belyser samma förhållan

den, så är de inte att betrakta som särskilt värdefulla byggnader. Om 

några av byggnaderna eller områdena särskilt väl belyser förhållandet, så 

är det ett skäl för att de ska anses vru·a särskilt värdefulla. Bedömning ska 

ske i ett lokalt sammanhang, att en byggnad har flera motsvruigheter i 

andra delru· av landet är inte ett hinder för att den ska anses vara särskilt 

värdefull. En byggnad som är av stor betydelse för en ort kan vru·a särskilt 

värdefull även om det finns många motsvru·ru1de byggnader i koffilmmen. 

I föreskriften anges också att byggnader från tiden före 1920-talets be

byggelseexpansion, med sin huvudsakliga kru·aktär bevarad, ska anses 

vara särskilt värdefulla om inte annat visas. Syftet med detta är att för 

denna bebyggelsekateg01i "vända på bevisbördan", utgångspUllkten för 

dessa är att de bör betraktas som särskilt värdefulla om det inte kan moti

vera varför de inte är det. Bakgnmden är att Sve1ige i ett internationellt 

sammanliang har en liten ru1del äldre byggnader. En sammanställning ur 

Boverkets energideklarationsregister 2019 visar på att alla byggnader från 
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Boverket 

Konsekvensutredning 

Bilaga 1 Jämförelsetabeller 

Förkortningar 
I denna bilaga används följande förkortningar: 

• BBR; Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd.

• EKS; Boverkets föreskrifter och alhnänna råd (2010: 10) om

tillämpningen av europeiska konstmktionsstandarder ( euro koder).

• SMB; förslaget till Boverkets föreslaifter om skydd mot buller i

byggnader (202x:xx).

Jämförelsetabeller mellan SMB samt gällande BBR 
och EKS 
I förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har bland 

annat bestämmelser i BBR och EKS fö1ts in. I nedanstående tabeller finns 

bestämmelserna i SMB uppräknade (en tabell för vruje kapitel) med 

hänvisningar till motsvarande områden i BBR och EKS. 

SMB BBR EKS 

1 kap. övergripande Avsnitten: y Avdelning A, 
bestämmelser 1 Inledning övergripande 

2 Allmänna bestämmelser bestämmelser 

7 Bullerskydd 

1 § ..----... 1 :1, 7, 7:21 och 7:22 1 § 

2§ �) 1:2 2§ 

3§ -.... )L 2:32 -

4§ \.._'( 1 :21 3§ 

5§ "' y 1:6 5§ 

6§ y 1:6 och 7:12 -

7§ 1 :4 och 2:1 17-18 §§ och 26 §

8§ 2:31 21 § och 28 § 

9§ 2:31 A, 21 § 

10 § 2:31 och 2:32 22-23 §§ 

11 § 2:311 38 § 

12 § 2:32 och 7:3 25-30 §§ 

13 § 2:322 25§ 

14 § 2:322 26-27 §§ 

15 § 2:322 26-27 §§ 

16 § 2:32 och 2:321 27§ 

17 § 5:12, 7:3 och 7:42 29 § 



Konsekvensutredning 103 

SMB BBR EKS 

2 kap. Krav på Avsnitt 7 Bullerskydd -

bullerskydd vid 
uppförandet av nya 
byggnader 

1 § 7:1 -

2§ 7:21, 7:22 -

3§ 7:21a -

4§ 7:21a -

5§ 7:21a -

6§ 7:21a -

7§ 7:21b -

A
8§ 7:21c - tI �
9§ 7:21c -

\. .....___,_,.... 1' 

\.' ..,..... 

SMB BBR EKS 

3 kap. Krav på Avsnitten: 
....

-

bullerskydd vid 1 Inledning 
ändring av byggnader 7 Bullerskydd 

1 § 1 :2235 
,i 

-

2§ 1 :223 och 7:41  -

3§ 1 :2235 och 7:41 -

4§ 1 :2233 -

5§ �\ 1 :2211 -

6§ )/ 1 :2212 

7§ .. v 1 :2213 -

' ..... 

Jämförelsetabeller mellan gällande BBR och SMB 
I nedanstående tabeller finns gällande bestämmelserna i BBR uppräknade 

(en tabell för vaije aktuellt avsnitt) med hänvisni.ngai· till motsvarande 

områden i SMB. 

BBR SMB 

Avsnitt 1 Inledning 1 kap. övergripande bestämmelser 

3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av 
byggnader 

1 -

1 :1 1 kap. 1 § 

1:2 1 kap. 2 § 

1 :21 1 kap. 3 § 
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BBR SMB 

Avsnitt 1 Inledning 1 kap. övergripande bestämmelser 

3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av 
byggnader 

1:22 3 kap. 1-2 §§ 

1:221 3 kap. 5-7 §§ 

1 :2211 3 kap. 5 § 

1 :2212 3 kap. 6 § 

1 :2213 3 kap. 7 § 

1:222 -

1:223 3 kap. 2 § 

1:2231 3 kap. 2 § 

1:2232 -

� 
1:2233 3 kap. 4 § � � 

1:2234 -

� � 
1:2235 - • ll.---..---.. ) V

1:224 - A.. ..._J 
1:2241 - ,, "-' .v 
1:2242 - �, V 
1:2243 - r-\ "'y
1:23 - -J' ''.i,
1:3 .... ' ; 

-

1:4 1 kap. 6 § och 16 § 

1 :41 I 1 kap. 6 § 

1:42 ?-.... \ 1 kap. 6 § 

1:5 .. )/ -

1:6 ,V 1 kap. 5-6 §§ 

1:7 
"' 

-

'i/ 

BBR SMB 

Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser 1 kap. övergripande bestämmelser 

2 1 § 

2:1 7§ 

2:2 8§ 

2:3 -

2:31 8-11 §§ 

2:311 11 § 

2:32 3 § och 12 § 

2:321 16 § 

2:322 13-15 §§ 
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2021-04-12 Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Dnr KS 2020-00409 3.1.1.0 

033 357276 

Yttrande över Atgärdsvalsstudie väg 180 Borås -
Alingsås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker Atgärdsvalsstudie väg 180 Borås - Alingsås och 
lämnar i ärendet beskrivna synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 

Atgärdsvalsstudien ger en fördjupad kunskap kring väg 180. Vägen fyller både 
en lokal och en regional funktion och utgör tätortsinfart i både Alingsås och 
Borås. Vägen är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet och trafikeras av 
godstrafik, långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil samt 
kollektivtrafik. Därtill har vägen funktion för tillgänglighet för gång och cykel. 

Trafik som tidigare gått via väg 180 genom Borås har börjat ta alternativa vägar 
sedan ny väg 27 mellan Kråkered och Viared färdigställts sydväst om centrala 
Borås. De alternativa vägarna leder trafiken till nya vägar som innebär att 
bostadsgator i t.ex. Sjömarken fått ökad genomfartstrafik av framför allt tung 
trafik. Detta får som effekt att boende inte känner trygghet och utsätts för ökat 

påverkan av buller. 

Inne i Borås utgör vägen dessutom en barriär där väg 180 ansluter till väg 42. 

En ny vägsträckning har utretts mellan Sandhult och Viared. Längden blir ca 9 
km och kostnaden bedöms grovt till 300-350 miljoner kronor. 
Kostnadsbedömningen är ännu inte granskad och godkänd av Trafikverket. 

En samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för den föreslagna nya 
sträckningen av vägen och den granskas parallellt med denna remiss. Syftet med 
SEB är att fungera som ett kompletterande beslutsunderlag och utgöra ett stöd 
för planering, beslut och uppföljning. 

Ett ytterligare argument för att påskynda ny vägsträckning är Trafikverkets 
pågående arbetet med att omvandla vägar med bärighetsklass 1 (BK1, max 64 
tons brnttovikt) till bärighetsklass 4 (BK4, max 74 tons brnttovikt). Utan ny 
vägsträckning får det som konsekvens att nuvarande väg 180 riskerar få tyngre 
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fordon genom centrala delar av staden. Detta kan påverka det kommunala 

vägnätet ur ett bärighetsperspektiv.  

Utöver en ny vägsträckning har 34 åtgärder studerats utifrån kostnad, 

prioritering, nytta och tidsperspektiv. Det övergripande syftet med de 

åtgärderna har varit att lösa de brister och mål som identifierats med särskilt 

fokus på störningar på boendemiljö och trafiksäkerhet.   

Åtgärderna som föreslås kan indelas i fyra åtgärdsområden: 

A. Trimningsåtgärder, t.ex. stigningsfält eller breddning av vägren.

B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult.

C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder, t.ex. anslutande gångbana vid hållplatser

eller pendelparkeringar.

D. Administrativa åtgärder, t.ex. utredning av godstransportstråk eller översyn

av de funktionella vägklasserna.

Remissvar och synpunkter på denna remiss önskas av Trafikverket senast 14 

maj. För att kunna avge ett samlat svar från medlemskommunerna kommer 

Borås svar skickas även till Boråsregionen. Rapporten ska utgöra 

beslutsunderlag för Boråsregionens kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen inför kommande revidering av den regionala planen för 

infrastruktur. 

Borås Stads synpunkter: 

- En ny väganslutning Sandhult – Viared är den rimliga lösningen för att lösa

de problem och brister som finns på väg 180 genom Borås och för att få

bukt med den trafik som börjat köra genom Sjömarken sedan väg 27

byggdes.

- Trafikverket genomför en uppdatering av det statliga vägnätets

bärighetsklasser vilket gör en ny vägsträckning Sandhult-Viared extra viktig.

Den nya vägsträckningen bör utformas för direktanslutning av tung trafik

till väg 40 för bärighetsklass BK4. Borås kommer inte tillåta tunga fordon

på befintliga kommunala vägar och broar som inte är anpassade för den

typen av trafik.

- När restidseffekter behandlas för en ny väg så vore det lämpligt att även

restidseffekterna för Viaredsmotet- Alingsås också beskrivs.
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Beslutsunderlag 

1. Missiv remiss ÅVS 180, 2021-02-10

2. Remiss_ÅVS_väg_180_210209, 2021-02-10

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se, avser ärende TRV 2020/9991

2. Boråsregionen, info@borasregionen.se

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 
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Enligt sändlista Diariet 

Remiss av åtgärdsvalsstudie för väg 180, 
Alingsås–Bollebygd–Borås 

Trafikverket har under ett knappt års tid drivit en studie om väg 180 mellan Viared och 

Alingsås och den preliminära rapporten bifogas detta missiv. Syftet med studien har varit 

att i dialog med berörda beskriva vägen, dess funktion och dess brister samt att ta fram 

kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara åtgärder. Den framtagna rapporten ska utgöra 

beslutsunderlag för Boråsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen 

inför kommande revidering av den regionala planen för infrastruktur.  

En samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för den föreslagna nya sträckningen av 

vägen (åtgärd 9) och den granskas parallellt med denna remiss. Syftet med SEB är att 

fungera som ett kompletterande beslutsunderlag och utgöra ett stöd för planering, beslut 

och uppföljning. När den samlade effektbedömningen godkänts nationellt kommer den 

att publiceras på Trafikverkets hemsida. Observera att studien därför ännu inte kan ta 

ställning för eller emot denna åtgärd.  

Remissen sänds till berörda kommuner och andra myndigheter, men även till 

organisationer som projektet varit i kontakt med eller anser viktiga att tillfråga. 

Se sändlista nedan.  

Remissvar och synpunkter önskas senast 14 maj i mejl till trafikverket@trafikverket.se 

märkt med ärendenummer TRV 2020/9991.  

Fundera gärna på följande frågor: 

 Har vi missuppfattat något eller glömt någon viktig åtgärd?

 Finns det tydliga länkar mellan brister, mål och åtgärder?

 Har studien en bra balans mellan olika intressen?

 Drar vi relevanta slutsatser utifrån studiens förutsättningar?

 Är våra rekommendationer rimliga och balanserade?

Frågor om studien och remissen kan ställas till projektledaren: 

per.schillander@trafikverket.se  
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Åtgärdsvalsstudien genomfördes under pe1ioden juni 2020 februali 2021 och knyter an till tidigare 
genomförda åtgärdsvalsstudier. För att ta vara på redan framtaget matelial har underlag från tidigare 
studier bearbetats och därefter i workshopformat diskuterats med intressenter. Berörda intressenter 
från 1i'afikverket, kommun, regionförbund och näringsliv träffades under tre digitala workshops för 
att diskutera underlaget och på så sätt har deltagande aktörer tillsammans klarlagt vilka b1ister som 
finns och vilka åtgärder som är lämpliga att studera vidare. 

Utifrån tidigare genomföra studier samt workshops har studien sammanställt b1ister, mål och 
åtgärder. Med grund i identifierade b1ister har åtta mål formulerats: 

• Ökad tlygghet för oskyddade trafikanter

• Öka färdmedelsandelar för kollektivtrafik, cyklande och gående.

• Minskad 1isk för viltolyckor.

• Ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag.

• Trafikens störningar i närmiljön ska minimeras.

• Restidspåverkan på grund av trängsel och dålig framkomlighet ska minimeras.

• Ökad hastighetsefterlevnad.

• Minskade baniärer för människor och djur.

Sammanlagt har 35 åtgärder studerats utifrån bedömd kostnad, prioriteling, nytta och tidsperspektiv 
för genomförande. Det överglipande syftet med de åtgärderna har va1it att lösa de brister och mål som 
identifierats med särskilt fokus på störningar på boendemiljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna ska även 
vara genomförbara i olika tidsperspektiv och företrädelsevis stegvis. Inga uttalade kostnadsramar har 
satts upp för de åtgärder som föreslås för genomförande. Tidsperspektivet har varit från ko1tsiktiga 
mindre åtgärder till långsiktiga större åtgärder. En tidigare föreslagen åtgärd om ny sträckning av väg 
180 från Viared till Sandhult har studerats fördjupat inom ramen för åtgärdsvalsstudien eftersom det 
är en central åtgärd i Borås stads plane1ing och en åtgärd med höga kostnader. 

Slutligen har åtgärderna sammanställts i fyra åtgärdsområden. Den övergripande imiktningen är att 
genomföra åtgärder som succesivt ger nytta, där billigare och enklare åtgärder genomförs på kortare 
sikt medan de kostsamma åtgärderna genomförs i slutet på tidshorisonten (lång sikt, efter 2029). De 
åtgärdsområden som satts upp är: 

• A. Tlimningsåtgärder, t ex stigningsfält eller breddning av vägren.

• B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult.

• C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder, t ex anslutande gångbana vid hållplatser eller
pendel parkeringar.

• D. Administrativa åtgärder, t ex utredning av godstranspo1tstråk eller översyn av de
funktionella vägklasserna.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund 

Väg 180 fyller en regional funktion såväl som täto1tsinfa1t i både Alingsås som Borås. I täto1terna 
innebär detta att många intressen ska samsas, och vägen har en funktion för såväl lokal trafik och 
fjärrtrafik som bilar och godstranspo1ter. 

Sedan väg 27 mellan Kråkered och Viared (se Figur 2) byggdes ut sydväst om centrala Borås har trafik 
som tidigare gått via väg 180 genom Borås i viss omfattning börjat ta alternativa vägar. De alternativa 
vägarna leder trafiken genom bostadsområden ( exempelvis Sjömarken), och dessa vägar har därmed 
fått en ökad belastning. Där väg 180 ansluter till väg 42 inne i Borås utgör den en baniär, då den 
passerar genom bostadsområden. 

Problemen har uppmärksammats i tidigare åtgärdsvalsstudier och denna studie har initierats för att 
fördjupa kunskapen om dessa problem, med tyngdpunkt på tidigare nämnda utmaningar med 
överflyttad trafik och att trafiken idag sker på täto1tsgator i bostadsområden. 

Denna åtgärdsvalsstudie är en fördjupande studie av väg 180 mellan Borås och Alingsås, efter de 
tidigare åtgärdsvalsstudierna Noden Borås, Stråk 9 Borås-Trollhättan och E20 Alingsås. De tidigare 
studierna är relativt nyligen publicerade och är dälför fo1tsatt mycket relevanta. Stor mängd mate1ial 
har dälför hämtats därifrån till denna studie för att bygga vidare på ett utfört arbete. 

2.2. Tidigare och aktuell planering 

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 och avslutades våren 2018.
Studiens syfte var att, utifrån Borås stadsutveckling och pågående projekt samt arbetet med 
Götalandsbanan, identifiera behov, funktioner och b1ister för tillgänglighet (person- och godstrafik) på 
väg och järnväg inom Borås med omgivning. Studien pekade ut brister och sålunda även åtgärder som 
på olika nivåer (kommunal/statlig/nationell) kan bemöta och lösa dessa b1ister. En överg1ipande 
inriktning för de föreslagna och framtida åtgärderna lyftes också fram. Denna imiktning kan ko1tfattat 
beskrivas enligt följande ordning: 1) befolkningen i Borås ökar, 2) trafiken i Borås ökar, 3) de 
eventuella negativa konsekvenserna av trafikökningen måste bemötas och 4) detta ska göras bland 
annat genom stora satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel, för att inte biltrafiken ska öka alltför 
mycket. 

Åtgärdsvalsstudie Stråk 9 Borås - Trollhättan. Åtgärdsvalsstudien på uppdrag av VGR 
slutfördes i slutet av 2017. Studiens syfte var att, utifrån den öronmärka stråkpotten på 26 miljoner för 
åren 2019-2021, välja adekvata åtgärder. Resande i stråket i nuläget, prognoser för framtiden och 
b1ister analyserades. Med bakgrund av detta valdes åtgärder, som i stor utsträckning handlar om att 
åtgärda flaskhalsar och genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar 
tillgängligheten i stråken. Huvudsyftet med stråkpotten var att skapa bättre möjligheter till 
arbetspendling i stråken med bil och kollektivtrafik. Ett hela resan-perspektiv beaktades, där 
exempelvis anslutande gång- och cykelbanor, hållplatser, pendelparke1ingar och påverkansinsatser 
kan inkluderas i möjliga åtgärder. 

Åtgärdsvalsstudie E20 Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan. Syftet med åtgärdsvalsstudien var 
att studera och föreslå h·afiksäkerhetshöjande åtgärder på ko1t och medellång sikt. Tänkbara åtgärder 
på lång sikt presenterades men utvärderades ej. Atgärdsvalsstudien pågick under 2018, i tät dialog 
med Alingsås kommun. Under studien genomfördes trafikräkningar, simuleringar och 
kapacitetsberäkningar, vilket gav en detaljerad bild av trafikmängder och trafikrörelser i de aktuella 
korsningarna. 

Borås Översiktsplan (ÖP). Borås stad planerar enligt sin ÖP (antagen 2018) för 
bebyggelseutveckling mellan Ramnaslätt och Hestra, strax väster om väg 180 inne i Borås. 
Bebyggelseutvecklingen bedöms enligt kommunen ske på relativ kort sikt. På lite längre sikt planeras 
även bebyggelse i Getängen, strax öster om väg 180. Detta är något som får inverkan på 
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trafikalst1ingen och således även trafikflöden och framkomligheten längs de omklingliggande vägarna, 
inklusive väg 180. 

Alingsås Översiktsplan. Alingsås planerar enligt sin ÖP ett större utbyggnadsområde sydväst om 
sjön Gärdsken, strax väster om väg 180. Det planeras även för bebyggelse sydöst om stadsdelen 
Ängabo, strax öster om väg 180. Detta är något som får inverkan på trafikalst1ingen och således även 
trafikflöden och framkomligheten längs de omkringliggande vägarna, inklusive väg 180. 

Södra länken är en vägförbindelse i Alingsås kommun mellan E20 och väg 180 via Rothofskärrs 
utbyggnadsområde i södra Alingsås. Södra länken skulle både bli en tvärförbindelse för regional trafik 
mellan E20 och väg 180 samt ingå i det lokala gatunätet. Länken finns med som vägreservat i Alingsås 
ÖP. En genomförandestudie från 2016 undersökte byggbarhet, effekter av den nya länken och 
kostnader. Utredningens slutsats är att Södra länken är möjlig att bygga, men att standarden kommer 
att bli låg avseende lutningar (upp till 10 % i lutning) då vägsträckningen går genom kuperad terräng. 

Götalands banan ( oklar tidshorisont). Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för 
högl1astighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås, med fortsättning till Stockl1olm. 
Den nya järnvägen är tänkt att skapa möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockl1olm, 
förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyta Västsveriges största städer närmare 
varandra. 

Öviiga pågående/planerade projekt som kan komma att påverka ÅVS väg 180: 

• Busskörfält byggs i nuläget i Borås utmed Göteborgsvägen, mellan Lundaskogsrondellen och
Regementsrondellen, med en medfinansiering via stadsmiljöavtal.

• Cirkulationsplats i Alingsås vid korsningen mellan E20 och väg 180

2.3. Slutsatser från tidigare studier avseende behov och brister 
De b1ister som väg 180 har, både där vägen ansluter i Alingsås respektive Borås och mellan 01terna, är 
många kopplade till framkomlighet, trafiksäkerhet och närmiljöer. Vägen är till sin funktion en viktig 
väg för såväl daglig pendling mellan Alingsås och Borås, men även en väg med tung trafik. Öppnande 
av ny delsträcka för väg 27 söder om Borås mellan Kråkered och Viared har innebmit att tung trafik tar 
nya vägar som delvis trafikerar villa- och bostadsgator som inte är dimensionerade för 
genomfa1tstrafiken. I Alingsås har inte någon alternativ sträckl1ing för väg 180 setts som möjlig, 
däremot kan både förbifart för E20 och Södra länken skapa nya flöden och möjligheter för trafiken. 

2.4. Avgränsning 
Studiens geografiska avgränsning är väg 180 från korsningen med E20 i Alingsås i norr till korsningen 
med väg 42 i Borås i söder. I Alingsås innefattas även korsningar och direkt anslutande lokalgator 
söder om Götaplan. I Borås innefattas likaså korsningar och anslutande gator, samt med en utblick till 
vägnätet Sandlmlt-Sjömarken-Borås. Avgränsningen har valts utifrån att fånga länken mellan 
täto1terna Alingsås och Borås och även de problem som finns kopplade till infarten i dessa täto1ter. 

Studien kl1yter an till tidigare genomförda åtgärdsvalsstudier och ämnar arbeta vidare med det som 
framkommit i dessa. Våg 180 påverkar och påverkas av angränsande vägnät, vilket gör att både b1ister 
och åtgärder i denna studie finns representerade på sträckor och platser även utanför vägens 
sträckning. 
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3. Studiens genomförande

3.1. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Studien initierades under våren 2020 och sta1tmöte ägde rum i juni 2020. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Trafikverket och Kreera Samhällsbyggnad (av 
Trafikverket upphandlad konsult) har utfö1t arbetet med studien. 

Tre workshopar har genomförts under arbetets gång och alla tre workshopar genomfördes digitalt. För 
medverkande i workshoparna se nedan (3.2 intressenter). 

B. Den första workshopen ägde rum i augusti 2020 och hade fokus på nuläge, mål och brister.
C. Den andra workshopen genomfördes i september 2020 och behandlade åtgärder. Syftet med

denna andra workshop var att utifrån de tidigare ÅVS:ernas åtgärdslistor ta fram en ny lista
med åtgärder, att se över tidigare föreslagna åtgärder, ta bo1t de som inte längre är aktuella
och göra tillägg där det var nödvändigt.

D. Syftet med den tredje workshopen var dels att granska den framtagna trafikanalysen för en ny
vägsträckning för väg 180 och dels att syna bedömningar av åtgärder. Workshop 3
genomfördes i november 2020.

Tid för remiss. 

Sluttid för studie inkl. SEB 2021 

3.2. Intressenter 

Intressenter, som också deltagit i de workshoppar som genomfö1ts, för denna åtgärdsvalsstudie är 
Trafikverket, Borås stad, Alingsås kommun, BollebY,gds kommun, Västra Götalandsregionen, 
Boråsregionen, Göteborgsregionen och Våsttrafik. Aven näringslivet är intressent och 
företagsföreningen i Viared har varit representerad i studiens workshopar. 

11 





4.1. Landskapsbild 

Våg 180 går igenom den typ av landskap i Västergötland som betecknas som storskaligt 
mosaiklandskap. Det storskaliga mosaiklandskapet är en del av den skogs- och mellanbygd som löper 
genom Västergötland. Karaktä1istiskt för landskapet är tydliga sp1ickdalar i framförallt nord sydlig 
riktning. Splickdalsmiljön resulterar i stora höjdskillnader och ett kuperat landskap som skapar 
speciella förntsättningar och utmaningar för infrastrnkturen. Höjderna i landskapet täcks ofta av 
barrskog och i en del av dalarna finns sjöar. Skogslandskapet övergår i vissa delar i mindre 
odlingsmarker. 

Väg 180 sträcker sig genom Skogsbygden delen av det storskaliga mosaiklandskapet beläget mellan 
Borås och Alingsås. Skogsbygden utgörs av en höjdplatå. Delar av vägen, exempelvis etapper mellan 
Ekås och Sandl1ult, är anlagd uppe på höjdplatån. I dessa delar tillåter landskapet en rak väg även om 
en viss böljande effekt fortfarande kan uppfattas. I andra delar, exempelvis mellan Närsbo och 
Hjälmared, gör sig sprickdalsmiljön mer påmind. Vägen gör skarpare kurvor för att undvika delar av 
platån och tar sig brantare ned i dalgångar med sjöar som till exempel Store-nären. 

Mellan Borås och Lygnared har vägen en bredd på 6,5-8,5 meter och vägen är i denna etapp relativt 
följsam i landskapet. Mellan Lygnared och Alingsås växlar vägen till att istället bli 13 meter bred. 
Denna bredare etapp är ca sex km lång, den är rakare och anpassar sig inte lika mycket efter 
landskapet. 

Flera mindre samhällen är samlade rnnt den ca 40 km långa vägsträckan mellan Borås och Alingsås 
och den direkta kopplingen till fastigheter med tillhörande utfa1ter, som i exempelvis Ekås, präglar 
vägen. En del av fastigheterna är placerade i kuperad terräng och utfa1terna som ofta är smala får då 
också en backig karaktär. 

4.2. Natur och kultur 

I närheten av väg 180 finns områden av 1iksintresse, naturreservat, vattenskyddsområde och skogligt 
biotopskyddsområde 

Områden av riksintresse syftar till att sk")'dda områden för natur och kultur mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. Intill väg 180 finns ett område med riksintresse för natmvård, 
Skogs bygden, och tre områden med 1iksintresse för friluftsliv. Områdena för liksintresse friluftsliv 
utgörs av Hjo1tmarka vid Alingsås och Rya Åsar vid Borås. Dessa områden är även naturrese1vat, se 
Figur 3 Inga 1iksintressen för kulturmiljövård finns längs sträckan. 

Norr om Borås, öster om väg 180, finns naturrese1vatet Rya Åsar. I Alingsås finns två naturrese1vat i 
närheten av väg 180, naturrese1vatet Hjo1tmarka och Färgensjöarnas naturreservat. Naturrese1vat 
finns upprättade för att skydda värdefulla naturområden med stöd i miljöbalken. I och i anslutning till 
naturrese1vat tillåts inga åtgärder som påverkar värdena negativt. 

Vattentäkter är skyddade genom vattenskyddsområden och höga krav ställs på skydd mot sådant som 
kan påverka vattnets kvalitet. Detta innebär vissa begränsningar och rest1iktioner på verksamheter 
och boende i närheten av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområde finns på tre platser längs stråket 
(se Figur 3): 

• i Hedared väster om väg 180 finns vattenskyddsområdet Hedared

• mellan Storskogen och Hörningen, längs båda sidor av väg 180, finns vattenskyddsområdet
Ömmern

• mellan Hörningen och strax norr om Hjälmared, längs båda sidor om väg 180, finns
vattenskyddsområdet Färgen

Söder om Hedared, väster om väg 180, finns ett skogligt biotopskyddsområde med beteckningen 
Biotopskydd 2012741. I biotopskyddsområden får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 
Generellt biotopskydd gäller för alleer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, 
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Även stadstrafik i både Alingsås och Borås trafikerar väg 180. I Alingsås trafikerar stadsbuss 3 delvis 
väg 180. I Borås trafikerar stadsbussarna 2, 3 och 8 delvis väg 180 (se Figur 5). 

I högtrafik inom Borås på sträckan till/förbi Byttorp är det framkomlighetsproblem, vilket medför att 
bussen ofta blir försenad. Framkomligheten för stadsbusslinje 2 är begränsad vid utfarten från 
Fjällgatan till väg 180 mot centrala Borås. Turtätheten är 7,5 minuter och problematiken grundar sig i 
b1istande utformning för busstrafik i kombination med mycket biltrafik. 

Längs väg 180 finns skymda och otrygga busshållplatser med delvis låg standard. 

Tabell 1 Lista med hållplatser och dess namn längs väg 180 mellan Alingsås och Borås, listade i geografisk 
ordning från norr till söder. 

nr k01nn1un hållplatsnamn nr kommun hållplatsnaJnn 

1 Alingsås Vänersborgsvägen 21 Borås Granholmavägen 

2 Alingsås Vimpeln 22 Borås Trollsåsvägen 

3 Alingsås Borgmästarevägen 23 Borås Hällered 

4 Alingsås Gråbovägen 24 Borås Näsvägen 

5 Alingsås Ängabo 25 Borås Börshultsvägen 

6 Alingsås Tvärbäcken 26 Borås Sandhults kyrka 

7 Alingsås Hjälmareds alle 27 Borås Plåtslageriet 

8 Alingsås Hjälmared södra 28 Borås Thå 

9 Alingsås Golfbanan 29 Borås Hallagärde 

10 Alingsås Hulabäck 30 Borås Götsered affär 

11 Alingsås Lygnared ' 31 Borås Götsered fjäll -
 

12 Alingsås Högbråten 
, .· 

32 Borås Ebbaredsvägen 

13 Alingsås Storsten 34 Borås Bredaredsvägen 
-

14 Alingsås Hörningen 35 Borås Hestrastugan 

Alingsås Närsbovägen 
� -

36 Borås Ekås 15 .... '.\ 

16 Bollebygd Storskogen 
  

37 Borås Elfsborgsstugan 

17 Bollebygd Bohult '; 38 Borås Ryssbylid 

18 Bollebygd Slätthultvägen 
.... / 39 Borås Ryssbyhöjd 

19 Bollebygd Kämpagården 40 Borås Byttorpsklint 

20 Borås Hedared 41 Borås Vägpo1ten 

4.5. Gång- och cykeltrafik 
I Borås är det framförallt i de centrala delarna av täto1ten man hittar gågator och gångfartsområden. 
De centrala gångstråken har god standard, taktil info och uppvärmd gångbana. Kommunens cykelstråk 
binder samman olika delar av täto1ten. Borås mer finmaskiga cykelvägnät kommer att behöva 
kompletteras framöver och alla stråk kommer att få cykelvägvisning, enligt Borås cykelplan 2020-
2021. 

Mellan Borås centrum och korsningen väg 180/Fjällgatan, finns det väl fungerande cykelstråk. Längs 
stråket, norr om Fjällgatan, korsar cyklister relativt ofta väg 180 på grund av cykelstråkets utformning. 
Detta leder till att framkomligheten och säkerheten för cyklister är bristfällig. I och med att Hestras 
invånarantal kommer att öka kraftigt finns stor chans att de som väljer att cykla blir många fler, 
förutsatt att cykelmöjligheterna förbättras. Det växande antalet invånare ökar efterfrågan på gena och 
säkra cykelvägar. Som resultat från tidigare åtgärdsvalsstudier är dock en ny gång- och cykelbana 
planerad mellan Musikvägen och Fjällgatan (se Figur 6), vilken kommer att förbättra framkomlighet 
och trafiksäkerhet för gång och cykel. Sträckan Musikvägen-Kvibergsgatan byggs i Trafikverkets regi 
och sträckan Kvibergsgatan-Fjällgatan står kommunen för. 
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flyttas. Viltstängsel behöver därför anläggas tillsammans med viltpassager för att minska 
barriärpåverkan på landskapet. Viltstängsel skall användas för att leda djuren till faunapassager som 
är säkra för djuren att använda, det vill säga utan 1isk eller med låg 1isk för viltolyckor. 

I TDOK 2015:0323; Riktlinje landskap (Trafikverket, 2019) har Trafikverket formulerat vad som 
behöver göras för att åstadkomma en landskapsanpassad infrastruktur. Detta kopplar tätt an med hur 
arbete med åtgärdsplanering ska ske och vidare var och när det är aktuellt att göra 1iktade åtgärder för 
klövvilt. Vilka åtgärder som är lämpliga för viltolyckor och baniärpåverkan för specifika vägsträckor är 
kopplat till bland annat vägutformning, ÅDT, topografi och landskapets strnktur.

När det gäller faunapssage i plan säger Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning (VGU) 
att "Viltvarningsssystem fungerar bäst som åtgärd vid hastigheter mindre än 90 km/h och ÅDT
mindre än 5000 fordon/dygn". Vidare ställer VGU endast krav på fauna passager vid ny- och 
ombyggnation av väg. Det kan på befintliga vägar finnas behov av anpassning för djurliv och 
trafiksäkerhet, men medel för att lösa detta är ofta begränsade. 

En anordning som används för att undvika att djur tar sig in på vägar som är stängslade, via 
anslutande vägar, kallas färister. Fä1ister rekommenderas av VGU att användas på mindre anslutande 
vägar med hastighet upp till 70 km/h. 

Seiler m. fl. (2015) har visat att barriärpåverkan och mängd viltolyckor varierar med olika 
trafikvolymer för ostängslade vägar, att viltolyckorna ökar med en ökande trafikvolym - men bara upp 
till en viss nivå. Denna nivå är ca 10000 ÅDT. Det betyder att för vägar med mellan ca 4000 och
10000 ÅDT kan det finnas ett åtgärdsbehov för att minska viltolyckor.

4.11. Framtida trafikflöden 

Analyserna av framtida trafikflöden är genomförda med Trafikverkets trafikmodell Sampers, version 
2020-06-15, och har utfö1ts både för ett nuläge (2017) samt som framtidsprognos för år 2040. 

Totalt ser överensstämmelsen mellan de faktiska mätningarna, redovisade tidigare i avsnitt 4.6, och 
trafikanalysens modellerade värden relativt bra ut i området. Procentuellt stora avvikelser ser man på 
vissa mindre vägar där skillnaden är liten i absoluta tal. Värt att notera dock är att modellen 
överskattar uppmätt ÅDT med några hundra fordon på vissa mätpunkter längs väg 180. 

Den modellerade trafiken har sedan räknats upp från 2017 till 2040 via Sampers9 som bland annat tar 
hänsyn till befolkningstillväxt och framtida planerad bebyggelse. 

Trafiken på väg 180 förväntas alltså öka med mellan 20 % och 30 % fram till år 2040, beroende på 
vilken sträcka som avses, se Tabell 3 och Figur 18. 

9 Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. Sampers 

ägs och förvaltas av Trafikverket. 
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5. Brister

Utifrån funktion, förutsättningar samt prognoser har brister identifierats. De identifierade brister som 
presenteras i detta kapitel har till stor del hämtats från tidigare åtgärdsvalsstudier, och därefter i 
workshopformat diskuterats med intressenterna. Vid workshoparbetet framkom ytterligare brister 
förutom de tidigare besklivna. 

B1 - Otrygghet för oskyddade trafikanter. Väg 180 mellan Borås och Alingsås är en väg för många 
färdsätt och fordonsslag; bil, buss, lastbil och oskyddade trafikanter. De oskyddade trafikanterna 
använder väg 180 främst i täto1terna och i de mindre samhällena längs vägen. Denna brist belyser de 
oskyddade trafikanternas otrygghet. 

B2 - Ineffektiva transpo1ter. Denna b1ist belyser kollektivtrafikens låga andelar i området, att stor del 
av biltrafiken fo1tfarande utgörs av en person per bil och att det är ineffektivt både ur miljöperspektiv 
och kapacitetsmässigt. 

B3 - Risk för viltolyckor. Trafikverket har ett pågående arbete med att öka trafiksäkerheten kopplat till 
viltolyckor i hela Sve1ige. Från tidigare åtgärdsvalsstudier finns en utpekad b1ist angående de 
viltolyckor som sker i stråket och statistik bekräftar att det finns delsträckor och hotspots som är mer 
olycksdrabbade än andra. 

B4 - Diskrepans mellan vägens utformning och användning. I nuläget är framkomligheten god längs 
större delen av väg 180 för person-och lastbil, men bitvis låg för oskyddade trafikanter. Vågen är smal, 
kurvig och ligger i en kuperad terräng. Det finns många enskilda utfa1ter och anslutande gator/vägar 
med dålig sikt, snäva radier och otydlighet. En del av de busshållplatser som finns längs vägen är 
undermåliga och innebär risk för trafiksäkerheten och bussfickor kan vara både smala och korta. 

B5 -Trafik stör i boendemiljöer. Tung trafik på väg 180 kommer via Göteborgsvägen (1757) som 
"smygtrafik". Trafiken passerar väster om Borås, genom Sjömarken, istället för att köra genom Borås 
via väg 41 och väg 180. Vägen är skyltad för tung trafik, trots att den är relativt smal och inte fullt ut 
anpassad för den typen av trafik. Trafiken stör i boendelniljöer. 

B6 - B1istande framkomlighet. I vägens ändar uppkommer köbildning, vilket leder till att både bil-, 
lastbil- och kollektivtrafik kan bli stående. Framkomlighetsproblematiken beror främst på två 
anledningar, ökat antal trafikanter och b1ister i utformning och underhåll. Viss köbildning uppstår 
även bakom långsamtgående fordon i backarna längs vägen. 

B7 - Dålig hastighetsefterlevnad. Hastighetsefterlevnaden i stråket upplevs inte tillfredsställande, då 
mätningar visat att snitthastigheten är högre än skyltad. Hastighetsnedsättning har genomfö1ts sedan 
tidigare studier, men utformningen på vägen tillåter fo1tfarande en högre hastighet det finns en 
diskrepans mellan den önskade hastigheten på vägen och vilken hastighet som genom utformningen 
signaleras är godtagbart. 

B8 - Barriärer för människor och djur. Stora vägar skapar baniärer för människor och djur. Baniärer 
kan vara både fysiska och upplevda och en baniär påverkar val av färdväg. Detta påverkar gående, 
cyklister och busstrafikanter i större utsträckning än bilister. Att minska barriärer kan ge dessa 
trafikslag en genare väg, vilket är viktigt för gående och cyklister. Upplevda barriärer kan vara otrygga 
lniljöer eller starkt buller. Barriärer för djur kan vara stängsel eller att tät trafik skrämmer iväg djuren 
och därmed hindrar dem från att passera vägen. 
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6. Mål för åtgärderna

6.1. Koppling till nationella mål 
Det överg1ipande transportpolitiska målet för den nationella transportpolitiken är enligt 
riksdagsbeslut (Prop. 2008/09:93 "Mål för framtidens resor och transpo1ter") "att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet". Det övergripande målet stöds av två huvudmål; ett funktionsmål och ett 
hänsynsmål: 

Fmtldionsmålet syftar till att utifrån utformning, funktion och användning ge alla användare 
av transportsystemet en grundläggande tillgänglighet, med god kvalitet och användbarhet. 
Transpo1tsystemet ska vara jämställt och ska samtidigt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för person- och godstranspo1ter. 

Hänsynsmålet innebär att utifrån utformning, funktion och användning ska 
transp01tsystemet anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö, 
klimat och hälsa. En precise1ing för klimat är exempelvis: "Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila 
bränslen." 

Sve1iges långsiktiga klimatmål är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp (negativa utsläpp innebär att 
koldioxid avlägsnas från atmosfären permanent). Utsläpp av växthusgaser från transpo1ter svarar för 
en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och målet är att utsläppen från transporter ska minska med 
minst 70 procent till 2030 jämfö1t 2010. Utsläppen från transporter har hittills minskat med 20 
procent jämfö1t med 2010. 

För trafiksäkerhet finns nollvisionen och halveringsmålet. Nollvisionen beslutades av 1iksdagen 
1997 och innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara 
säke1t att resa, oavsett trafikslag. Under 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för 
trafiksäkerheten på väg, vilket går under namnet halveringsmålet. Halveringsmålet är ett mätbart mål 
och innebär att en halve1ing av antalet dödade i trafiken ska halveras till från år 2007 till 2020. 
Regeringen har fattat beslut om nytt halveringsmål och detta innebär att antalet omkomna i 
vägtrafiken ska ha minskat till max 133 år 2030. 

Mål om en ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik. Under 2018 införde regeringen en 
strategi för levande städer. Strategin innebar nya etappmål för hållbar stadsutveckling och en del av 
strategin innebär att främja gång, cykling och kollektivtrafik framför personbilstrafik och att 
hänsynstagande till detta ska tas vid den framtida plane1ingen av städer. Målet går ut på att andelen 
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 

Mål om ökad fysisk aktivitet. Riksdagens transpo1tpolitiska mål anger att transpo1tsystemets 
utformning, funktion och användning ska "bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa" 
(Näiingsdepartementet 2009). Idag är det endast en liten andel av den vuxna befolkningen som 
uppnår att vara fysiskt aktiva minst 30 minuter va1je dag i aktivitetsperioder som varar 10 minuter 
eller mer. Att ge förutsättningar för fysiskt aktiva transpo1ter kan stads- och trafikplanering bidra till 
att fler går och cyklar och dä1igenom uppnår gynnsamma nivåer av hälsofrämjande fysisk aktivitet. 

Trafikverket har tagit fram Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och 1iktlinjen befäster 
Trafikverkets förhållningssätt till statliga vägar för att landskapets värden och funktioner kan 
bibehållas och utvecklas. Målet med riktlinjen är att infrastrukturen ska leva upp till de lagkrav som 
uttrycks i bland annat miljöbalken, kulturmiljölagen och väglagen. Riktlinjen bidrar också till ett 
enhetligt arbetssätt, som skapar nödvändiga förutsättningar för landskapsanpassad infrastruktur. 
Riktlinje landskap sätter krav för naturmiljö och säger bland annat att säkra passagemöjligheter för 
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djur ska finnas för att motverka baniäreffekter, att djur inte dödas och att minska antalet olyckor med 
vilt. 

6.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 
I regionen finns flera styrande dokument för utvecklingen vilka bedöms ha betydelse för 
åtgärdsvalsstudien. 

Vision Västra Götaland Det goda livet antogs av regionfullmäktige våren 2005 och formulerar 
regionens vision för framtiden. Enligt visionen ska regionen vara ett internationellt transportnav, 
infrastrukturen ska vara hållbar och konkurrenskraftig och regionen ska ha ett konkurrenskraftigt 
utbud av kollektivtrafik. 

I det regionala utvecklingsprogrammet för regionalt tillväxtarbete Västra Götaland 2020 (VG2020) 
konkretiseras visionen. Västra Götaland ska vara en region för alla och den ska utvecklas till en 
ledande kunskapsregion som tar globalt ansvar. Regionen ska vara en region som syns och engagerar. 
I dokumentet beskrivs att regionen ska investera i transportinfrastruktur som driver regional och 
nationell utveckling, bygga ut en föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar utveckling samt göra 
regionen till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land. 

Som övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling finns Trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland. Huvudmålet i programmet är att "Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region". 
Mellan Borås och Alingsås finns ett av många utpekade p1ioriterade kollektivtrafikstråk, vilket innebär 
att det ska utgöra stommen för all övrig trafikplane1ing och präglas av långsiktighet. Programmet 
revideras va1t fjärde år. 

Målsättningen för dokumentet Strategi för ökad cykling i Västra Götaland att skapa förutsättningar 
för ökad och säker cykling. Cykelstrategin ska fungera som ett stöd för Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket i arbetet med att prio1itera, planera och bygga ut cykelvägnätet i länet. Strategin föreslår 
att i första hand p1ioritera vardagscyklande till målpunkter, såsom till arbetsplatser, skolor, 
kollektivtrafikknutpunkter och fritidsanläggningar. I andra hand ska insatser som knyter samman 
"felande länkar" i befintligt cykelvägnät och rekreations- och tmistcykling p1ioriteras. Strategin är från 
januari 2016. 

Syftet med Godstransportstrategifor Västra Götaland är att fortsätta utveckla regionen som en 
hållbar transport- och logistikregion med hög kvalitet, både nationellt och internationellt. Genom en 
aktiv samverkan mellan näringslivets aktörer, offentlig sektor samt forskning och utveckling är tanken 
att strategin ska bidra till att transport- och logistiksektorn vidareutvecklas som ett av regionens 
styrkeområden och samtidigt stödja regionens näiingsliv samt svensk ut1ikeshandel i stort. 

Lokalamål: 

Under 2012 antogs Borås 2025 - Vision och strategi, där den övergripande visionen fördjupas i sju 
strategiska målområden. Framförallt två av de sju målen i strategidokumentet har betydelse för mål 
till denna studie. Det ena är mål 6: "Goda resvanor och attraktiva kommunikationer" och det andra är 
mål T "Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt". 

Alingsås vision- och målarbete presenteras i Vision 2040 Alingsås (antogs 2018). Där presenterar 
Alingsås fem p1io1iterade mål där framförallt två av dem är aktuella för denna studie: Omställning 
(goda livsmiljöer genom en långsiktigt hållbar utveckling) och Vackra miljöer (utveckling genom ett 
hållba1t samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö). 
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6.3. Mål för studien 

I denna åtgärdsvalsstudie ligger fokus på väg 180 mellan Alingsås och Borås. Mål för studien har tagits 
fram utifrån stråkets funktion och brister tillsammans med de nationella, regionala och lokal målen. 

En god grund för mål för denna studie lades i de tidigare åtgärdsvalsstudierna för Borås och stråket 
mellan Borås och Alingsås/Trollhättan. Studiens mål är framtagna tillsammans med aktuella 
intressenter och aktörer för stråket, i grupparbeten och diskussioner under workshop. Studiens mål är 
uppdelade i åtta olika mål och svarar i sto1t mot bristerna B1-B8, dock kan en b1ist möta flera mål eller 
vice versa. Studiens mål är: 

M1 - Ökad trygghet för oskyddade trafikanter. I stråket samsas olika transpo1tslag, men de 
oskyddade trafikanterna använder stråket främst i och i närheten av tätorterna. Vägens utformning 
ska både uppmuntra till och tillåta dessa trafikanter att röra sig i stråket, tlyggt såväl som säke1t. 

M2 - Öka färdmedelsandelar för kollektivtrafik, cyklande och gående. De transp01tpolitiska 
målen såväl som de regionala och lokala målen strävar efter att öka färdmedelsandelar för 
kollektivtrafik, cyklande och gående. Det nationella målet för persontransporter med kollektivtrafik, 
cykel och gång i Svelige ska vara minst 25 procent år 2025, utt1yckt i personkilometer. Andelen 
trafikanter som väljer bil framför kollektivtrafik, cykel eller gång är inte tillräcklig med tanke på den 
förväntade befolkningsökningen, både i kommw1erna och bostadso1måden nära väg 180. 

M3 - Minskad risk för viltolyckor. Ett antal delsträckor på väg 180 mellan Alingsås och Borås är 
överrepresenterade i viltolycksstatistiken, där bör liktade åtgärder plio1iteras samtidigt som övliga 
delsträckor ska ha ett fo1tsatt lågt antal viltolyckor. 

M4 - Ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag. Vägens utformning innebär låg trafiksäkerhet på 
fle1talet platser, exempelvis på grund av dålig sikt, snäva radier och otydlighet för trafikanterna. 
Nollvisionen från 1997 innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i ti·afiken, olycksstatistiken 
för längs väg 180 mellan Alingsås och Borås visar att 32 allvarliga olyckor och 2 dödsolyckor skett 
2010-2019. 

M5 - Trafikens störningar i närmiljön ska minimeras. Trafikens störningar i närmiljön ska 
minimeras och trafiken ska ledas längs vägar vars utformning tillåter det, detta gäller även 
godstrafiken. 

M6 - Restidspåverkan på grund av trängsel och dålig framkomlighet ska minimeras. Vid 
en del platser i stråket sker köbildning som beror på att långsamtgående fordon inte kan köras om, att 
tung trafik har problem att ta sig upp för branta delar av vägen under vintertid eller vägens utformning 
vid korsningar och utfarter. Alla trafikslag, inte minst kollektivtrafik, kan få kortare restider om 
lösning hittas till dessa brister. 

M7 - Ökad hastighetsefterlevnad. Hastighetsmätningar har visat att en högre snitthastighet än 
skyltad hastighet hålls vid flera mätpunkter. Vägens utformning ska stötta vägens funktion samtidigt 
som en hög ti·afiksäkerhet uppnås för både fauna och alla trafikanter. 

MS - Minskade barriäJ.·er för människor och djm·. Stora vägar skapar barliärer för människor 
och djur. Baniärer kan vara både fysiska och upplevda och en barriär påverkar val av färdväg. Detta 
påverkar gående, cyklister och busstrafikanter i större utsträckning än bilister. Att minska barriärer 
kan ge dessa trafikslag en genare väg, vilket är viktigt för gående och cyklister. Upplevda baniärer kan 
vara ot1ygga miljöer eller starkt buller. Riktlinje landskap säger bland annat att säkra 
passagemöjligheter för djur ska finnas för att motverka baniäreffekter, att djur inte dödas och att 
minska antalet olyckor med vilt. 
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Fauna 

7 Åtgärd: Viltåtgärder på medellång sikt 
Beskrivning: Viltåtgärder i form av viltstängsel, färister, faunapassage i plan och/eller aktiv 
viltvarning vid fauna passage i plan. Behöver föregås av en fördjupad effektstudie av viltrörelser 
i området i syfte att minska 1isker för olyckor på väg 180. Åtgärden innebär åtgärder i olika 
omfattning och varierande geografiskt läge, se indelning nedan samt Figur 22. 

A. Viltstängsel Hulabäck-Ekås, ca 26 km, med fä1ister eller grindar för anslutande vägar och
ca 7 faunapassager i plan.

B. Viltstängsel Hulabäck-Astazero, ca 18 km, med färister eller grindar för anslutande vägar
och ca 5 faunapassager i plan. Fä1ister och passager schablonmässigt beräknade.

C. Kompletterande stängsel, färister, varningsskyltar samt siktröjning vid Astazero. Hotspot
för viltolyckor verkar ha uppkommit i samband med etable1ing av anläggningen 2014. 

D. Aktivt viltvarningssystem vid faunapassager i plan, men utan kompletterande viltstängsel.
Det finns många olika varianter av viltvarningssystem, där ett exempel innebär att
fordonets strålkastare aktiverar varningssignaler som skrämmer bort hjo1tvilt från
vägområdet före det att fordonet ankommer. Systemet sätts på utsida de konventionella
vägkantstolparna eller på egna stolpar.

E. Faunapassager i plan med viltvarningssystem med detektorer (se exempel i Figur 23).
Detektorer upptäcker när djur rör sig i passagen och varnar trafikanter. Viltstängsel som
leder viltet till passagen samt röjning av vegetation i passagen är en förutsättning för god
funktion. Vid passage bör hastighetsgräns inte översklida 70 km/h.

Steg i fyrstegsprincipen: 3 
Svarar mot brist: 3, 4, 8 
Bedömd kostnad: Medel-mycket hög; A: 150 mnkr, B: 100 mnkr, C: 15 mnkr, D: 4 mnkr och 
E: 10 mnkl·. 
Effekt: Kan minska antalet olyckor med vilt. 
A och B: Effekten behöver vägas mot åtgärdens stora omfattning. 
D: Effekten blir troligen mest bättre uppmärksamhet, vilket kan leda till för att hindra 
incidenter. Gör föraren mer uppmärksam. 
E: Ger endast effekt i kombination med viltstängsel. 
Nytta: låg-medel 
Priorite1ing: låg-hög 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29 

Föreslås åtgärden? JA, men endast C Motiv: C och D är till synes kostnadseffektiva 
åtgärder, men D saknar dokumenterad effekt. A och B föreslås ej då åtgärden är kostsam och 
inte motiveras av trafikflöden och olycksstatistik. E föreslås ej då denna måste utföras i 
kombination med viltstängsel. 
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8 Åtgärd: Viltåtgärder på ko1t sikt 
Beskrivning: Viltåtgärder i form av bo1ttagande av befintligt viltstängsel, ITS-infonnation 
och/eller varningsskyltar vid sträckor och stängselslut. Åtgärden innebär viltåtgärder i olika 
omfattning och varierande geografiskt läge, se indelning nedan samt Figur 24. 

A. Inga viltstängsel, dvs borttagning av befintligt viltstängsel söder om Alingsås.

B. ITS informationsskyltar om tid för höjd risk för viltolyckor, klockslag och säsong.

C. Varningsskyltar vissa sträckor och vid stängselslut.
Steg i fyrstegsprincipen: 2-3
Svarar mot brist: 3, 4
Bedömd kosbiad: låg; A: 2 mnkr, B: 700 tkr, C: 40 tkr.
Effekt: Kan minska antalet olyckor.

A. Samma fömtsättningar i hela stråket kan ge en ökad uppmärksamhet.

B. Gör föraren mer uppmärksam vid platser och tillfällen då risk för viltolyckor är hög, och
eftersom skyltningen va1ierar över tid och säsong kan den ge högre effekt än skyltning som
står året mnt. Även förare som kör sträckan ofta kommer att i högre grad uppmärksamma
ITS-skyltning.

C. Gör föraren mer uppmärksam vid platser där risk för viltolyckor är hög, men effekten kan
avta hos förare som använder vägen ofta.

Nytta: låg-medel 
Prioritering: låg-medel 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: Ko1t 21-25 

Föreslås åtgärden? JA, B Motiv: B bedöms ge högst effekt av de föreslagna, men är även 
den mest kostsamma. Effekt för A är odokumenterad, och därmed kan ej kostnad motiveras. 
Effekt för C bedöms låg då vägen brukas av stor andel pendlare (vaneförare). 
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Framkomlighet 

9 Åtgärd: Ny sträckning av väg 180 Sandhult-Borås (Viared) 
Beskrivning: En åtgärd som funnits med i kommunens infrastrnkturplaner sedan lång tid 
tillbaka är att bygga väg 180 i en ny sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om 
Sandhult. Standard med rikthastighet 80 km/h som väg med stigningsfält, för att hantera 
stigningar och långsamtgående trafik. Se vidare fördjupning i kapitel 7.2

Steg i fyrstegsprincipen: 4 
Svarar mot brist: 4, 5 ,6 
Bedömd kostnad: mycket hög 
Effekt: Stor effekt på befintlig väg. Överflyttning på 2/ 3 av prognostiserad trafik för 2040 

liksom överflyttning från Sjömarkens "smittrafik". Se även avsnitt 7.2.

Nytta: hög 
Prioritering: hög 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: Lång 29-
Föreslås åtgärden? Resultat av samhällsekonomisk bedömning inväntas. Motiv: Åtgärd 
som ger stora effekter för trafikflöden och framkomlighet samt avlastar befintlig väg och 
boendemiljöer från störningar. Leder mot att uppnå långsiktiga mål. Kostnadseffektivitet 
samt samhällsekonomi avgörande parametrar. 

10 Åtgärd: Bryt ut och genomför en separat översyn av Alingsås och dess passerande vägnät. 
Beskrivning: Mycket lokaltrafik på statlig väg. Inspirerat av arbetet med Noden Borås så 
har ett liknande behov setts för Alingsås med större grepp på trafiken på såväl statligt som 
kommunalt vägnät och kapaciteten i korsningar. 
Steg i fyrstegsprincipen: 1 
Svarar mot brist: 4, 6 
Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Bra kunskapsunderlag och tar samlande grepp likt noden Borås. 
Nytta: indirekt 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Alingsås kommun 
Tidsperspektiv för genomförande: Ko1t 21-25

Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra att få en samlande bild över behoven i täto1tens vägnät 
och utvecklingen över tid kopplat till bland annat planerad utveckling. 

11 Åtgärd: Bättre vinterväghållning på väg 180, främst backar vid Hedared och Götsered. 
Beskrivning: Översyn av hur vinterplanen är utformad och prio1iterad. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 4, 6 
Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Något bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet, men endast vid kraftigt snöfall 
då ingen skillnad skulle uppnås gällande halkbekämpning vid ändrad p1io1itering hos 
underhåll. 
Nytta: låg 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29 
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Effekten relativt liten och medel ur d1iftbudgeten behöver 
p1ioriteras. 
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12 Åtgärd: Bygg en planskild korsning vid Götaplan i Alingsås. 
Beskrivning: Kapacitetsavlastande för korsningspunkten. 
Steg i fyrstegsprincipen: 4 
Svarar mot brist: 4,6 
Bedömd kosbiad: mycket hög 
Effekt: Bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet. 
Nytta: medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: lång 29-

Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Avfärdad i ÅVS E20 Alingsås där istället andra åtgärder 
föreslogs då denna bedömdes som för dyr i förhållande till nyttan. 

13 Åtgärd: Åtgärder för framkomlighet och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Fjällgatan
Byttorps vägpo1t med fokus på kollektivtrafik och gång/ cykel. 
Beskrivning: Utredning i syfte att ta fram förslag på kapacitetshöjande åtgärder för 
sträckan, inklusive in/utfa1t och hållplats Vägpo1ten, med fokus på åtgärder som förbättrar 
framkomlighet på väg 180 och för kollektivtrafiken. Se Figur 25. 

Steg i fyrstegsprincipen: 1-3 
Svarar mot brist: 2, 4, 6 
Bedömd kostnad: låg-hög 
Effekt: Innebär avlastning från närområde och boendeområde från den trafik som i nuläget 
väljer andra vägar än väg 180. Åtgärden förbättrar busstrafikens framkomlighet under 
rusningstrafik, vilket skapar förutsättningar för att restiderna och tidtabellerna kan hållas. 
Därmed ökar bussarnas pålitlighet. 
Nytta: medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Borås stad 
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29 

Föreslås åtgärden? JA Motiv: Åtgärderna ska fokuseras på gång, cykel och kollektivtrafik 
och integreras i pågående arbeten med exempelvis cykelplan. 

14 Åtgärd: Utredning kapacitetshöjande åtgärder Byttorpsrondellen, fokus kollektivtrafik och 
gång/ cykel. 
Beskrivning: Genomföra en utredning i syfte att ta fram förslag på kapacitetshöjande 
åtgärder för cirkulationsplats, med fokus på åtgärder som förbättrar framkomlighet på väg 
180 för kollektivtrafiken. Se Figur 25. 

Steg i fyrstegsprincipen: 2 

Svarar mot brist: 4, 5, 6

Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Innebär avlastning från närområde och boendeområde från den trafik som i nuläget 
väljer andra vägar än väg 180. 

Nytta: indirekt till medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Borås stad 
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25 för utredning, medel 26-29 för 
genomförande. 
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra att få en tydligare bild kring problem och möjligheter. 
Sedan får utredningen visa vilka eventuella åtgärder som blir aktuella. 





Gods/tung trafik 

16 Åtgärd: Anläggande av stigningskö1fålt i kraftigare backar. 
Beskrivning: Godstranspo1ter är beroende av framkomlighet för att vara effektiv. Ett samlat 
grepp på godstranspo1ternas behov har potential att minska belastningen på 
transportsystemet. (Se Figur 26). Åtgärden möjliggör att dessa transpo1ter kan omköras när de 
kör sakta i stigningarna på sträckan. Bör prioriteras inbördes utifrån bedömd nytta och behov. 
Stigningsfält totalt ca 10,5 km: 

A. norrgående mellan Fjällgatan och Musikvägen, ca 1,3 km
B. norrgående mellan strax norr om Bredaredsvägen genom kurva med förbud mot

omkörning och fram till strax söder om Götsered, ca 2 km
C. norrgående mellan ca 200 m norr om Götsered fram till krönet norr om infa1ten till

Slätta1yd i höjd med busshållplatsen Thå, ca 900 m
D. södergående mellan Sandhult (busshållplats Plåtslageriet) fram till krönet norr om

infa1ten till Slättaryd i höjd med busshållplatsen Thå, ca 900 m
E. södergående från hållplats Börshultsvägen, ca 900 m
F. södergående från hållplats Näsvägen, ca 900 m
G. södergående från Hedareds idrottsplats/bygdegård, ca 900 m
H. norrgående från strax no1T om Hedareds idrottsplats/bygdegård, ca 900 m
I. norrgående från kommungräns Borås/Bollebygd, ca 900 m
J. södergående från ca 200 m söder om Busshållplats Högbråten till ca 200 m norr om

Ljurhallavägen, ca 900 m
Steg i fyrstegsprincipen: 3 
Svarar mot brist: 4, 6 
Bedömd kostnad: hög, A: 20 mnkr, B: 24 mnkr, C-I 11 mnkr/styck, J: 12 nmkr. 
Effekt: Utifrån vetskapen om vilka stråk det är önskväit att godstranspo1terna nyttjar kan 
transpo1tnätet bättre anpassas till användningen. Andra vägar kan omvandlas för att bättre 
anpassas till andra trafikslag, såsom gående och cyklister, och/ eller få ett jämnare trafikflöde. 
Åtgärden bidrar till att infrastmkturen blir mer ändamålsenlig för fler transpo1tslag. 
Nytta: medel 
Prioritering: hög 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: lång 29-

Föreslås åtgärden? JA, men endast G, H och I Motiv: Bra åtgärd för att förbättra 
framkomligheten utan att attrahera mer trafik. Åtgärden prioriteras för delen väster om 
Sandhult, område där åtgärd 9 ny väg inte ersätter. P1ioritering inbördes är G-H-1. 





18 Åtgärd: Styr om godstrafik med förbud på vissa vägar. 
Beskrivning: Begränsa eller helt förbjuda godstrafik (genomfait) på vissa vägar. (Tidsmässig 
styrning eller förbud.) Välja ut att styra trafik via Symfonigatan istället för genom Sjömarken 
eller Fjällgatan från Viaredsområdet. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 5 
Bedömd kostnad: låg 
Genomförbarhet: Är ej genomförbar genom Sjömarken då statlig väg i regel inte får förbjuda 
specifik trafik såvida det inte avser tex maxhöjd i tunnel eller motsv. Är dock möjligt med 
förbud på kommunal väg (Fjällgatan har det tex redan). 
Effekt: Minskad tung trafik på vissa vägar och färre konflikter. 
Nytta: medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Borås stad 
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25 om den kan genomföras 
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Enbart möjlig på kommunala vägar, där är det infö1t i den 
omfattning som bedöms möjlig sett till hur det skulle påverka kapaciteten på andra vägar 
istället. Konkret så rör det då exempelvis att Göteborgsvägen inte skulle klara så mycket trafik 
som skulle alstras. Åtgärden skulle vara möjlig om kommunen tog över väghållarskap för vägar 
som är statliga i nuläget. 

Hastighet 

19 Åtgärd: Mätning av hastighetsefterlevnad. 
Beskrivning: Bättre underlag för hur hastighetsefterlevnad är och utvecklas. Särskild 
bevakning på vägen närmast Alingsås som sänkts till 80 km/h nyligen om den sänkningen fått 
effekt. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 4, 7

Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Ökad h·afiksäkerhet 
Nytta: indirekt 
Prioritering: medel 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomf'örande: kort 21-25 

Föreslås åtgärden? JA, men den är pågående Motiv: Kontinuerlig mätning sker. 
Uppföljande trafik- och hastighetsmätning har utförts på sträcka med nyligen sänkt 
hastighetsbegränsning (söder om Alingsås), se 4.8, hastighetsefterlevnad. 

20 Åtgät·d: Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) vid täto1tspassager. 
Beskrivning: Skulle placeras vid tätorter eller andra känsliga punkter, men trafikmängden är 
låg. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 4, 7, 8 
Bedömd kostnad: hög 
Effekt: Ökad trafiksäkerhet 
Nytta: låg 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29 
Föreslås åtgät·den? NEJ Motiv: ATK införs där risken för dödsolyckor är hög och någon 
sådan plats finns inte på ak1:uella vägsträckan. Andra åtgärder p1ioriteras. 
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21 Åtgärd: Hastighetsöversyn i stråket. Även säkring av rätt hastighet i tätorter med 50 / 40. 
Beskrivning: En väg som utformningsmässigt speglar den hastighetsgräns den har får bättre 
efterlevnad då man inte inbjuds till högre tempo. 
Steg i fyrstegsprincipen: 1 
Svarar mot brist: 2, 4, 7, 8 
Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Ökad trafiksäkerhet 
Nytta: medel 
Prioritering: medel 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29 
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Nyligen genomförd 

Kollektivtrafik 

22 Åtgärd: Anpassning av utbud och linjesträckning för skolbarn och arbetspendling. 
Beskrivning: Komplex åtgärd som kräver koordine1ing mellan många parter. Bättre 
sp1idning på resandet ger lägre belastning i peak. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 2 
Bedömd kostnad: medel 
Effekt: Gynnar bussresande 
Nytta: medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Västtrafik 
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29 
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Anpassning sker kontinuerligt och i nuläget bedöms 
utbudet vara anpassat. Andra åtgärder prioriteras högre. 

23 Åtgärd: Marknadsfö1ing av kollektivtrafiken. 
Beskrivning: Synliggöra kollektivtrafiken som möjligt alternativ genom 1iktade kampanjer 
till målgrupper. 
Steg i fyrstegspriucipeu: 1 
Svarar mot brist: 2 
Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Gynnar bussresande 
Nytta: låg 
Prioritering: medel 
Ansvarig för genomförande: Västtrafik 
Tidsperspektiv för genomförande: ko1t 21-25 
Föreslås åtgärden? JA, men den är pågående Motiv: Ett kontinuerligt arbete sker. 

24 Åtgärd: Öka busstrafikens attraktivitet mellan Borås och Alingsås. 
Beskrivning: Vägen mellan Alingsås och Borås är viktig eftersom många pendlar mellan 
01terna. Genom att genomföra åtgärder som underlättar för bussens framkomlighet kan 
attraktiviteten öka. 
Steg i fyrstegsprincipeu: 2 
Svarar mot brist: 2 
Bedömd kostnad: hög 
Effekt: Åtgärden förbättrar möjligheterna för att fler ska välja kollektivtrafik framför bil, vilket 
avlastar väg 180. För att öka åtgärdens effektivitet bör den kompletteras med åtgärder som gör 
bilen mindre attraktiv, exempelvis begränsad tillgång till parke1ingsplatser och höjda avgifter 
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27 Åtgärd: Anlägga pendelparkeringsplatser vid busshållplatser med potential. 
Beskrivning: Bör införas vid prioriterade hållplatser, t ex Hedared och Lygnared. Även 
möjligen korsning 180/Närsbovägen. Se Figur 27 
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 2, 4
Bedömd kostnad: hög 
Effekt: Effekt på systemnivå. Gynnar kollektivtrafik. Leder till färre bilar i täto1ter och läger 
trafikarbete totalt. 
Nytta: medel 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: Trafikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25 (beroende på markåtkomst) 
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra åtgärd för att uppnå färre bilresor och ändå erbjuda 
tillgänglighet. 

28 Åtgärd: Hållplatsåtgärder 
Beskrivning: Bättre anpassade hållplatser för bussangöring (sikt, hastighet, trafiksäkerhet) 
för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Utpekade hållplatser finns i Figur 27 ka1ta över 
hållplatser i stråket. Se fördjupande kapitel 7.3. 
Steg i fyrstegsprincipen: 3 
Svarar mot brist: 2, 4
Bedömd kostnad: medel. Kostnad mellan 50 tkr till 600 tkr beroende på åtgärd och 
hållplats. Se i kapitel 7.3. 
Effekt: Gynnar bussresande och gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Även en 
trafiksäkerhetsfråga. 
Nytta: medel 
Prioritering: medel 
Ansvarig för genomförande: 'li'afikverket 
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29 
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra åtgärd för trafiksäkerhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafiken. Se fördjupande kapitel 7.3 

29 Åtgärd: Indragning av osäkra och eller lågt trafikerade hållplatser. 
Beskrivning: Hållplatser med låg trafiksäkerhet och/ eller lågt resande kan dras in. 
Steg i fyrstegsprincipen: 2 
Svarar mot brist: 2 
Bedömd kostnad: låg 
Effekt: Marginellt bättre för flera, mycket sämre för få. Högre möjlig tidtabellstid om 
uppehållen ligger inlagda. 
Nytta: låg 
Prioritering: låg 
Ansvarig för genomförande: 'Ii·afikverket tillsammans med Västtrafik 
Tidsperspektiv för genomförande: ko1t 21-25 
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Indragning ska vara sista utväg och en hållplats med litet 
utnyttjande utgör inte så stor risk heller då det är produkten som är avgörande. 

53 

















hastigheten på sträckan där de två alternativen skiljer sig åt, dvs från Annelundsmotet till norr om 
Sandhult. Trots att den nya sträckningen är ca två km längre så går det d1ygt en minut snabbare att ta 
denna väg. Alltså är tidsvinsten densamma från Annelw1dsmotet hela vägen till Alingsås med en restid 
på 40 min istället för 42 min. Bedömningen är endast översiktligt utförd och den exakta eventuella nya 
sträckningen är inte känd så resultatet ska ses med stor försiktighet. Den stora vinsten för just restid 
ligger i att restiden kommer va1iera mindre över dygnet så att tidsvinsten i högtrafik kommer vara 
större. 

Befintlig sträcka är beräknad på en längd om 13 km och en hållen genomsnittshastighet på 55 km/h 
baserat på att det är 30 km/h delar av Alingsåsvägen, 50 km/h på resten av Alingsåsvägen samt genom 
Ekås och Sandhult och sedan 80 på resterande sträcka. Ny sträckning är beräknad på att ny väg har 80 
km/h. 

7.3. Fördjupning av åtgärd 28 - Hållplatsåtgärder 

De åtgärder som föreslås för hållplatser va1ierar beroende på nuvarande utformning och därmed 
följande b1ister i trafiksäkerhet. Åtgärdsförslag är preliminära och närmare studie av va1je plats är 
nödvändig för att fånga alla förutsättningar och därmed genomförbarheten. 

Aktuella hållplatser redovisas i Tabell 6 nedan. P1io1ite1ingen är utifrån angelägenhet ur 
trafiksäkerhetsperspektiv. 

För kostnaderna har schabloner använts. 500 tkr/hållplatsläge om ficka inte finns och 250 tkr/läge om 
ficka behöver breddas, 50 tkr/läge för mindre åtgärd inom vägområdet. Likaså har ett påslag gjo1ts om 
50 tkr/styck om särskilda förutsättningar finns så som sprängningsbehov, stödåtgärder etc. 

Tabell 6 Föreslagna åtgärder på hållplatser. 

Hållplats Riktning Hastighet Status Prioritet ur Atgärd Kostnad 
(km/h) trafiksäkerhets- (tkr) 

aspekt 

Golfbanan B 80 Ingen Hög Bredda vägren. Sätt 250 
hållplatsficka, cykelställ vid hållplats 

( ev. behov av 1iktning mot Borås, in på 
cykelställ i väg mot Borås. 
närhet till 
hållolats 

Storsten A 70 För smal, dålig Medel Bussficka breddas 0,5m 500 
,' sikt, kurva och förlängs 20 m framåt. 

Närsbovägen B 70 För smal, dålig Hög Bussficka breddas 0,5m. 550 
sikt, kurva, Förläng fickan 20-3om. 
backe Flytta fram väderskydd. 

Bohult A 80 För ko1t Medel Förläng bussficka bakåt 250 
10 m. 

Kämpagården B 80 För smal, Medel Flytt av hållplatsen till 500 
utfa1t som innan utfarten. 

Bussficka minst -:imx4i;m. 
Risavägen A 50 Ingen ficka Medel Skapa en bussficka genom 650 

alls att knuffa korsningen. 
Flytta väderskyddet. 
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Hållplats Riktning Hastighet Status Prioritet ur Atgärd Kostnad 

(km/h) trafiksäkerhets- (tkr) 
aspekt 

Hällered A 80 För smal, Hög Flytta bussficka bakåt ca 550 
räcke som gör 40m med bredd på minst 
att trafikanter 3 m. Räcket som nu ramar 
kan klämmas in bussfickan flyttas inåt 
mellan buss vägen. 
och räcke, 
dåligt med 
utlymme att 
stå och vänta 
på 

Näsvägen A 80 Ingen ficka Hög Bygg bussficka åt 500 
alls Alingsåshållet, sett från 

befintligt läge. 
Näsvägen B 80 Ingen ficka Hög Bygg bussficka åt 500 

alls Alingsåshållet, sett från 
befintligt läge. 

Börshultsvägen B 60 Ingen ficka Hög Bygg bussficka mittemot 550 
alls befintlig hållplats i 

motsatt 1iktning. Bredda 
vägren för att 
bussresenärer ska kunna 

....  ta sig till hållplatsen . 
Thå B 70 För smal, dålig Hög ',"< 

Bygg bussficka efter 500 
sikt, utfa1t, utfa1ten. Ca 3lllX4om. 
backe I 

Götsereds Fjäll A 70 För smal Hög Bygg bussficka innan 500 
befintligt hållplatsläge. 

Götsereds Fjäll B 70 För smal, dålig Hög Bygg bussficka innan 500 
sikt kurva befintligt hållplatsläge. 

Ebbaredsvägen A 70 För smal, dålig Hög Helhetsgrepp på 550 
sikt, kurva, korsningen innan 
backe hållplatsen. Bussficka 

förlängs och breddas och 
utfa1ter justeras. 

Ebbaredsvägen B 70 För smal ficka, Medel Bredda bussfickan. 300 
dålig sikt 

Hestrastugan A 70 Ingen ficka Hög Skapa bussficka. 500 
alls 

Hestrastugan B 70 Ingen ficka Hög Skapa bussficka. 500 
alls 

Ekås A 50 För smal Medel Chikanlösning, dvs 50 
sidoföskjutning av vägen 
mot vändolanen. 

Ryssbyhöjd A 50 För ko1t Medel Förläng bussficka framåt 250 
(efter hållplats). 

8450 
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ID Åtgärdsnamn bedömd nytta prioritering ansvarig för tidsperspektiv föreslås Kommentar 
kostnad genomförande för genomföras 

genomförande 

7 Viltåtgärder på medel- låg- låg-hög Trafikverket medel 26-29 JA, men Kostnadseffektiv 
medellång sikt mycket medel endast C åtgärd. 

hög 

8 Viltåtgärder på låg- låg- låg-medel Trafikverket kort 21-25 JA, men Kostnadseffektiv 
kort sikt medel medel endast B åtgärd. 

9 Ny sträckning av mycket hög hög Trafikverket lång 29- kanske Åtgärd som 
väg 180 Sandhult- hög skapar nyttor 
Borås (Viared) för Borås stad 

; och för 

\ 
genomgående 
trafik, öppnar 
för att 

� nuvarande 

I ,··, miljöer i Borås 
( kan få annan 
 karaktär 

långsiktigt. 
10 Bryt ut och låg indirekt låg Trafikverket kort 21-25 JA Åtgärd som 

genomför en och Alingsås framförts av 
separat översyn Alingsås i 
av Alingsås och • . 

I 

arbetet med 
dess passerande studien då man 
vägnät. ser behoven av 

ett samlande 
grepp. 

11 Bättre låg låg låg Trafikverket medel 26-29 NEJ Relevant åtgärd, 
vinterväghållning men konkret 
på väg 180, 

""· 
effekt är liten. 

främst backar vid 

"· .Hedared och 

1,�
Götsered. 

I 
\.. 

12 Bygg en planskild mycket medel låg Trafikverket lång 29- NEJ Stor kostsam 
korsning vid hög åtgärd där det 
Götaplan i finns andra 
Alingsås åtgärder som 

har högre 
prioritet. 

13 Atgärder för låg-hög medel låg Borås Stad medel 26-29 JA Atgärderna ska 
framkomlighet fokuseras på 
och gång och cykel 
kapacitetshöjande och 
åtgärder på kollektivtrafik 
sträckan och integreras i 
Fjällgatan- pågående 
Byttorps vägport arbeten med 
med fokus på exempelvis 
kollektivtrafik och cykel plan 
gång/cykel 



ID Åtgärdsnamn bedömd nytta prioritering ansvarig för tidsperspektiv föreslås Kommentar 
kostnad genomförande för genomföras 

genomförande 

14 Utredning låg indirekt låg Borås Stad kort 21-25 för JA En utredning som 
kapacitetshöjande till utr, medel för ska ta fram 
åtgärder medel genomförande förutsättningar 
Byttorpsrondellen, och flaskhalsar 
fokus för 
kollektivtrafik och kollektivtrafiken 
gång/cykel och gång och 

cykel. Inte 
identifierad som 

flaskhals i 
nuvarande 

_.-. prognoser. 
Integreras med 

kommunal 
planering. 

15 Ombyggnad hög medel medel Borås Stad kort 21-25 för JA Åtgärden är 
korsningen utr, medel för pågående. 
Fjällgatan/väg 180, genomförande 
utsvängningsfält 
söderut 

16 Anläggande av hög medel hög Trafikverket lång 29- JA, men Bra åtgärd för att 
stigningskörfält i endastG, H förbättra 
kraftigare backar. och I framkomligheten. 

) 
17 Utred val av låg låg låg VGR kort 21-25 Ej aktualiserad 

godstransportstråk inom studien . 
i nordvästra 
Sjuhärad, väg 180 
eller väg 42. 

18 Styr om godstrafik låg '-. medel låg Trafikverket/Borås kort 21-25 om NEJ Åtgärden är inte 
med förbud på den kan praktiskt 
vissa vägar. genomföras genomförbar 

antingen juridiskt 
eller praktiskt. 

19 Mätning av låg ' indirekt medel Trafikverket kort 21-25 JA Genomförs 
hastighets- kontinuerligt, 
efterlevnad lyfts ej som 

specifik åtgärd 

20 Automatisk hög låg låg Trafikverket medel 26-29 NEJ Andra åtgärder är 
trafiksäkerhets- relevanta att 
kamera (ATK) vid genomföra före 
tätorts passager. detta kan bli 

aktuellt. 

21 Hastighetsöversyn låg medel medel Trafikverket medel 26-29 NEJ Nyligen 
i stråket (inklusive genomförd, inte 
tätortspassager) aktuellt att göra 

igen i närtid. 
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ID Åtgärdsnamn bedömd nytta prioritering ansvarig för tidsperspektiv föreslås Kommentar 
kostnad genomförande för genomföras 

genomförande 

30 Bygg GC- mycket hög '1Ög rrrafikverket medel 26-29 NEJ Befolkningsunderlaget är för lågt 
bana/fält i de hög och aktuell �ör att motivera åtgärden. 
byar/tätorter kommun Passager finns. 
där detta 
saknas. 

31 Breddning av mycket medel medel rrrafikverket medel 26-29 JA Mindre åtgärd som ger höjd 
vägren på hög �rafiksäkerhet på utsatta ställen. 
utsatta ställen 

32 Åtgärd för ökad hög hÖg '1Ög rrrafikverket medel 26-29 JA Kan vara alternativ till enbart 
säkerhet i wägrensbreddning (åtgärd 31). 
kurvor/korsning 
ar genom ' 

I\ målade refuger. 

33 Åtgärd i hög medel åg rrrafikverket ång 29- NEJ Ingen känd problempunkt och 
korsning vid �tgärderna blir stora till 
dsåsvägen ' ) ' begränsad nytta. 
Lygnared) för 

ökad , 

,� 

rafiksäkerhet 
�ör svängande ' :\ 

rafik 

34 :,äkring av medel medel åg rrrafikverket medel 26-29 JA Räckeskomplettering bedöms 
sidoområden. �om kostnadseffektiv 

�rafiksäkerhetshöjande åtgärd. 
-� "' 

35 :,iktröjning åg medel åg rrrafikverket Kort 21-2s NEJ �ndra åtgärder löser samma 
brist. 

,.
-' 



8. Förslag till inriktning och rekommenderade

åtgärder

Den övergripande inriktningen är att genomföra åtgärder som succesivt ger nytta, där billigare och 
enklare åtgärder genomförs på ko1tare sikt medan de kostsamma åtgärderna ligger som slutlig åtgärd 
och genomförs i slutet på tidshorisonten. 

Samtliga föreslagna åtgärder ingår i imiktningen. Åtgärderna har paketerats i åtgärdsområden för att 
få en tydligare överblick. 

8.1. Rekommenderade åtgärdsområden 

De åtgärdsområden som satts upp är 

A. TI.imningsåtgärder

B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult

C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder

D. Administrativa åtgärder
Åtgärdsområden består av åtgärder i olika tidsperspektiv. Åtgärderna presenteras i en samlad Figur 34 
samt i tabeller för respektive åtgärdsområde. 
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Atgärdsområde A - Trimningsåtgärder

ID Åtgärdsnamn bedömd prioritering ansvarig för tidsperspektiv 

kostnad genomförande för 

genomförande 

16 Anläggande av hög hög Trafikverket lång 29-
stigningskörfält i kraftigare 
backar. 

31 Breddning av vägren på mycket medel Trafikverket medel 26-29 
utsatta ställen hög 

32 Åtgärd för ökad säkerhet i hög hög Trafikverket medel 26-29 
kurvor/korsningar genom 
målade refuger. 

34 Säkring av sidoområden. medel låg Trafikverket medel 26-29 

 

-

 
� 

' 

Atgärdsområde 8 - Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult

ID Åtgärdsnamn bedömd prioritering ansvarig för tidsperspektiv 

kostnad genomförande för 

genomförande 

7 Viltåtgärder på medellång medel- låg-hög Trafikverket medel 26-29 
sikt mycket 

hög 

9 Ny sträckning av väg 180 mycket hög Trafikverket lång 29-
Sand hult-Borås (Viared) hög 

\ 
 



Atgärdsområde C - Kollektivtrafikfrämjande åtgärder 

ID Åtgärdsnamn bedömd prioritering ansvarig för tidsperspektiv för 
kostnad genomförande genomförande 

13 Åtgärder för framkomlighet låg-hög låg Borås Stad medel 26-29 
och kapacitetshöjande 
åtgärder på sträckan 
Fjällgatan-Byttorps vägport 
med fokus på kollektivtrafik 
och gång/cykel 

' 

14 Utredning kapacitetshöjande låg låg Borås Stad kort 21-25 för utr, 
åtgärder Byttorpsrondellen, medel för 
fokus kollektivtrafik och genomförande 
gång/cykel 

25 ITS-stöd (och belysning samt medel låg Västtrafik medel 26-29 
reflex) för att varna då någon 
står vid hållplats. 

26 Bygga anslutande gångbana medel medel Trafikverket medel 26-29 
till busshållplatser med fler 
än 10 påstigande/dag. 

27 Anlägga hög medel Trafikverket medel 26-29 
Pendel parkeringsplatser vid 
busshållplatser med 
potential. 

28 Hållplatsåtgärder medel medel Trafikverket medel 26-29 

"· 

71 



Atgärdsområde D - Administrativa åtgärder

ID Åtgärdsnamn bedömd prioritering ansvarig för tidspenpektiv 
kostnad genomförande för 

genomförande 

1 Se över gränser för mycket låg hög Berörda kort 21-25 

väghållare väghållare, statlig 

och kommunal 

2 Utveckla och marknadsför låg medel Lärosäten kort 21-25 

distansutbildningar vid 

högskolan i Borås 

4 Se över funktionell låg hög Trafikverket kort 21-25 

vägklass, där det finns 

problem med 

genomfartstrafik 

6 Utveckla och marknadsför låg medel Lärosäten medel 26-29 

samåkning på högskolan i 

Borås 
'>. 

8 Viltåtgärder på kort sikt låg-medel låg-medel Trafikverket kort 21-25 

10 Bryt ut och genomför en låg låg Trafikverket och kort 21-25 

separat översyn av Alingsås 

Alingsås och dess 
C passerande vägnät. I">. 

17 Utred val av låg låg VGR kort 21-25 

godstransportstråk i 

nordvästra Sjuhärad, väg 

180 eller väg 42. 

8.2. Förslag till beslut om fortsatt hantering 
Studien föreslår en samlad inriktning med alla föreslagna åtgärder och att dessa genomförs successivt 
efter prioritering enligt de fyra åtgärdsområdena För alla åtgärder gäller att samordning kommer 
krävas mellan berörda pa1ter. 

De inriktningar som tagits fram föreslås beslutas gälla som grund för det fo1tsatta arbetet. 
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Kvalitetsgranskni ng 

Genomförd: Ja □ Nej □ Datum: Klicka här för att ange datum. 

Utförd av: 

Datum och underskrift av kvalitetsgranskare 

Avslut av studie 

Datum och underskrift av ansva1ig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 
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Bilagor 

Bilaga 1 Ursprung till åtgärder 

De åtgärder som redovisas i studien, i kapitel 7 och framåt, har sitt ursprung i dels tidigare studier och 
dels nya från arbetet med denna studie. I många fall är det åtgärder som är en sammanslagning av 
föreslagna åtgärder från flera studier och denna studie. 

Nedan tabell redovisar var respektive åtgärd har sitt ursprnng och för de som är nya även hur de 
tillkommit. 

id (nytt) åtgärd ursprung om ny, 

varifrån? 

1 Se över gränser för väghållare Noden Borås A17 

' 

2 Utveckla och marknadsför Stråk 9 nr 3 � 

distansutbildningar vid högskolan i Borås 

3 Utred förutsättningar för och effekterna av Noden Borås, A19 
trängselskatt 

4 Se över funktionell vägklass, där det finns Ny åtgärd arbetsgrupp 
problem med tung trafik. 

5 Inför grön våg på viktiga cykelvägar för Noden Borås A20 
arbetspendling. 

6 Utveckla och marknadsför samåkning på Stråk 9 nr 2 
högskolan i Borås 

7 Viltåtgärd, medellång sikt sammanslagning samman-
slagning 

· .. 

8 Viltåtgärd, kort sikt sammanslagning samman-
slagning 

9 Ny sträckning av väg 180 Sandhult-Borås sammanslagning samman-
(Via red) slagning 

10 Bryt ut och genomför en separat översyn av Ny åtgärd webb-
Alingsås och dess passerande vägnät. formulär 

. 

11 Bättre vinterväghållning på väg 180, främst Stråk 9 nr 25 
backar vid Hedared och Götsered. 

12 Bygg en planskild korsning vid Götaplan i Stråk 9, nr 34 
Alingsås 

13 Åtgärder för framkomlighet och sammanslagning samman-
kapacitetshöjande åtgärder på sträckan slagning 
Fjällgatan-Byttorps vägport med fokus på 
kollektivtrafik och gång/cykel 

14 Utredning kapacitetshöjande åtgärder Ny åtgärd arbetsgrupp 
Byttorpsrondellen, fokus kollektivtrafik och 
gång/cykel 
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id (nytt) åtgärd ursprung om ny, 

varifrån? 

15 Ombyggnad korsningen Fjällgatan/väg 180, Ny åtgärd arbetsgrupp 
utsvängningsfält söderut 

16 Anläggande av stigningskörfält i kraftigare Ny åtgärd webb-
backar. formulär 

17 Utred val av godstransportstråk i nordvästra Noden Borås NVS 
Sjuhärad, väg 180 eller väg 42. 

18 Styr om godstrafik med förbud på vissa sammanslagning samman-
vägar. slagning 

19 Mätning av hastighetseherlevnad Stråk 9 nr 8 
 

20 Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) vid Stråk 9 nr 9 
tätortspassager. 

21 Hastighetsöversyn i stråket (inklusive sammanslagning samman-
tätortspassager) slagning 

22 Anpassning av utbud och linjesträckning för Stråk 9 nr 1 
skolbarn och arbetspendling. 

,·"\ 

23 Marknadsföring av kollektivtrafiken Stråk 9 nr4 ' 

24 Öka busstrafikens attraktivitet mellan Borås Noden Borås NVl 
och Alingsås 

25 ITS-stöd (och belysning samt reflex) för att Stråk 9 nr 14 
varna då någon står vid hållplats. 

., ..... 

26 Bygga anslutande gångbana till Stråk 9 nr 16 
busshållplatser med fler än 10 
påstigande/dag. 

27 Anlägga Pendelparkeringsplatser vid sammanslagning samman-
busshållplatser med potential. slagning 

28 Hållplatsåtgärder sammanslagning samman-
slagning 

29 Indragning av osäkra och eller lågt sammanslagning samman-
trafikerade hållplatser. slagning 

30 Bygg GC-bana/fält i de byar/tätorter där Stråk 9 nr 19 
detta saknas . 

31 .... Breddning av vägren på utsatta ställen Ny åtgärd workshop 

32 Åtgärd för ökad säkerhet i kurvor/korsningar Ny åtgärd arbetsgrupp 
genom målade refuger. 

33 Åtgärd i korsning vid Edsåsvägen (Lygnared) Ny åtgärd arbetsgrupp 
för ökad trafiksäkerhet för svängande trafik 

34 Säkring av sidoområden. sammanslagning samman-
slagning 

35 Siktröjning Ny åtgärd arbetsgrupp 
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Datum Instans 

2021-03-22 Kommunstyrelsen 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

Dnr KS 2020-00447 3.1.2.0 

Styrgrupp för genomförande av förberedelser av 

efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i 

Viskan 

Kommunstyrelsens beslut 

En styrgrnpp tillsätts för projekt Viskan. Som Kommunstyrelsens 

representanter till styrgrnppen för projekt Viskan, utses kommunalråden med 

ansvar för miljöfrågor. Borås Energi och lvliljö AB tillskrivs om representation 

i styrgruppen. Som adjungerade till styrgrnppen tillkommer Stadsdirektören, 

handläggare/beställarombud och projektledare, samt projektstödjande konsult. 

Ärendet i sin helhet 

En styrgrupp tillsätts för projekt Viskan. Som Kommunstyrelsens 

representanter till styrgiuppen för projekt Viskan, utses kommunalråden med 

ansvar för miljöfrågor. Borås Energi och lvliljö AB tillskrivs om representation 

i styrgrnppen. Som adjungerade till styrgrnppen tillkommer Stadsdirektören, 

handläggare/beställarombud och projektledare, samt projektstödjande konsult. 

Under stor del av 1900-talet förorenades Viskans vatten av den textilindustri 

och den verkstadsindustri som samtidigt bidrog med arbetstillfällen och välfärd 

åt Borås. I dag vet vi att zink, koppar, bly, krom och dioxiner och andra farliga 

gifter spreds i stora mängder i Viskan, och nu återfinns i dess bottensediment 

och i vattendragen nedströms Borås, som Djupasjön, Guttasjön och 

Rydboholmsdammama. 

Borås Stad är huvudman för att driva projekt Viskan så att en sanering ska 

kunna genomföras. Den inleds med att ta fram en skräddarsydd saneringsplan, 

ett arbete som beräknas ta tre år. Borås Stad är ansvarigt för projektet och 

bidrar för dessa tre år med cirka 5 miljoner kronor till de utredningar och 

förberedelser som ska göras. Denna kostnad delas med Borås Energi och lvliljö 

AB. Naturvårdsverket bidrar med cirka 14 miljoner kronor, och ett antal andra 

intressenter, industri- och textilindustrier vars verksamhet sträcker sig lång 

bakåt i tiden, bidrar med cirka 1,5 miljoner kronor. I slutet av perioden söks 

även tillstånd att påbörja det faktiska saneringsarbetet, om allt fungerar enligt 

plan och Mark- och miljödomstolen godkänner det. 

En projektorganisation har skapats för det viktiga förarbetet, vilket inkluderar 

en ledningsgrnpp (tjänstepersoner), arbetsgrnpp, referensgrnpp, stöd till 

Kommunstyrelsen 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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projektledning (konsult), sakägare och externa intressenter. Ledningsgruppen 

har identifierat behov av en styrgrupp, som kan följa projektet i såväl 

saneringsplanen som i det faktiska saneringsarbetet och vid efterkontroll. 

En styrgrupp behövs för att kunna ta ställning till problem som kan uppstå med 

till exempel ändring av budget på grund av fördyringar och behov av ansökning 

av extra bidrag från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, ändring av tidplan på 

grund av förseningar, ändring av delmoment med upphandlingar, konflikter 

gentemot konsulter och entreprenörer och oförutsedda hinder som kan vara att 

en planerad åtgärd visar sig vara omöjlig att genomföra. En styrgrupp med 

politiker är också viktig som länk till övriga politiker i staden för att ge alla 

möjlighet att följa projekt Viskan, som både är dyrt, tar många år att planera 

och genomföra, är komplicerat och blir en fysisk synlig åtgärd som påverkar 

stadens utveckling.  

Funktionerna inom styrgruppen förväntas vara stabila minst 10 år, det vill säga i 

hela åtgärdsfasen med förberedelse, genomförande, uppföljningskontroll och 

rapportering. Ledningsgruppen har i samråd med länsstyrelsen och 

beställarstödet kommit fram till att denna typ av projekt behöver en politisk 

styrgrupp.  

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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