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5  Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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 Kommunfullmäktige 

 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta reviderad handling ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” med följande 
tillägg: 

- Miljönämnden ändras till Miljö-och Konsumentnämnden 

- Förskolenämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att 
fortsättningsvis revidera och anta dokumentet ”Villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” istället för Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Kommunstyrelsen har gått igenom författningssamlingen för de dokument som 
är äldre än 2018. Förvaltningarna har först fått svara på om dokumentet 
fortfarande är aktuellt, och om det i så fall behöver ändras. 
I de fall det enbart har varit behov av endast redaktionella ändringar har 
Kommunstyrelsen valt att ta upp ärendet direkt till Kommunfullmäktige utan 
remiss till ansvarig nämnd. Vid större ändringar eller ändring i sak har 
dokumentet dock remitterats till nämnden för yttrande. 
Förskolenämnden och Grundskolenännden har sett över dokumentet ”Villkor 
för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet utifrån de ändringar som gjorts i skollagen sedan 
villkoren senast sågs över. Förslagen till ändringar rör främst förtydligande 
gällande ägar- och ledningsprövning.  Även andra förändringar utifrån nya 
formuleringar i skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är 
nödvändiga. 
 
Övergripande föreslår nämnderna att det finns en tydlig uppdelning mellan 
villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk omsorg. 
Nämnderna vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige på att det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 
2023-01-01, vilka kommer påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk 
omsorg. Förändringarna handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning 
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och systematiskt kvalitetsarbete. Nämnderna kommer att återkomma med 
förslag på vilka ändringar som behöver göras med anledning av lagändringen 
2023-01-01. 
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige antar villkoren utifrån de 
ändringar som nämnderna föreslagit. Kommunstyrelsen föreslår två tillägg: 
 

- Miljönämnden ändras till Miljö-och Konsumentnämnden 
- Förskolenämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att 

fortsättningsvis revidera och anta dokumentet ”Villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” istället för Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande Förskolenämnden 
2. Yttrande Grundskolenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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och systematiskt kvalitetsarbete. Nämnderna kommer att återkomma med 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-19 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr FN 2022-000431.2.3.0 

Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Att Förskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer 
påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
 Remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ing-Marie Samuelsson 
Handläggare 
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Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Att Förskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer 
påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 
Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Förskolenämndens förslag till ändringar 
Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer att 
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Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Att Förskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer 
påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 
Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Förskolenämndens förslag till ändringar 
Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer att 
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påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem”. Förskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 
nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 
”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 
Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 
Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 
ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 
som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 
hantering av nämnderna tillsammans. Förskolenämnden menar att följande 
tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 
Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 
ansökan även omfattar barn i skolålder”. 

Sist i samma stycke föreslår Förskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 
beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Förskolenämndens förslag är att 
flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 
fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 
huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 
bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 
Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 
Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen. 

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 
skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c§§ vilket medför att 
Förskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket ersätts 
med följande text: 

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
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och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Förskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: ”Villkor 
för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Förskolenämnden ändra beslutstiden från tre 
månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 
omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas. 

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Förskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via ansökningsblankett 
som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av fristående 
förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden.” Beslut 
är fattat att ta ut en avgift för handläggning av ansökan och det behöver framgå 
under rubriken. Förskolenämnden tycker att rubriken Ny ansökan kan tas bort 
medan texten kan kvarstå. Det handlar inte om en ny ansökan utan om 
förfarandet vid den ansökan som inkommit och beslutats. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka meningen 
”Tillsynsprotokoll upprättar och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i nämnderna.” Förskolenämnden ansvarar självständigt för tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg och nämnden anser inte att ett 
särskilt protokoll behöver överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Förskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder. 

Under rubriken Överklagande  föreslår Förskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Förskolenämnden göra tillägg i första meningen 
så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar etc”. Förskolenämnden föreslår även att sista meningen i 
under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av Säkra och 
Trygga förskolor längre. 

Under rubriken Personal  vill Förskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.” 
Skrivningen är i enlighet med skollagen 25 kap 7 §. 
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påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem”. Förskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 
nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 
”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 
Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 
Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 
ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 
som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 
hantering av nämnderna tillsammans. Förskolenämnden menar att följande 
tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 
Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 
ansökan även omfattar barn i skolålder”. 

Sist i samma stycke föreslår Förskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 
beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Förskolenämndens förslag är att 
flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 
fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 
huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 
bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 
Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 
Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen. 

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 
skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c§§ vilket medför att 
Förskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket ersätts 
med följande text: 

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
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och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Förskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: ”Villkor 
för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Förskolenämnden ändra beslutstiden från tre 
månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 
omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas. 

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Förskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via ansökningsblankett 
som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av fristående 
förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden.” Beslut 
är fattat att ta ut en avgift för handläggning av ansökan och det behöver framgå 
under rubriken. Förskolenämnden tycker att rubriken Ny ansökan kan tas bort 
medan texten kan kvarstå. Det handlar inte om en ny ansökan utan om 
förfarandet vid den ansökan som inkommit och beslutats. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka meningen 
”Tillsynsprotokoll upprättar och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i nämnderna.” Förskolenämnden ansvarar självständigt för tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg och nämnden anser inte att ett 
särskilt protokoll behöver överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Förskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder. 

Under rubriken Överklagande  föreslår Förskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Förskolenämnden göra tillägg i första meningen 
så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar etc”. Förskolenämnden föreslår även att sista meningen i 
under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av Säkra och 
Trygga förskolor längre. 

Under rubriken Personal  vill Förskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.” 
Skrivningen är i enlighet med skollagen 25 kap 7 §. 
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Personal med lärarutbildning byts mot legitimerad personal. 

 
Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp. 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Förskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”  

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Förskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter: 
Aktiva åtgärder  ”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att 
barn/elever utsätts för kränkande behandling”. Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Förskolenämnden att det för tydlighetens skull 
kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Förskolenämnden att meningen bättre kan 
harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 
formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman respektive Definition vill Förskolenämnden stryka då dokumentet syftar 
till att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. Ny rubrik föreslås 
vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem”. 
Förskolenämnden föreslår att underrubriken ”Villkor för pedagogisk omsorg” 
läggs till för att följa samma struktur som för stycket om fristående förskola. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 
inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 
att handlägga. En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de 
uppgifter, som enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 
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kap 10 § i Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 
huvudmannen har rätt till bidrag.” Skälet till strykningen är den ägar- och 
ledningsprövning som beskrivs i skollagen. Istället bör text kring 
ansökningsblankett finnas liknande den finns som under ansökan för fristående 
förskola eller fritidshem finnas. 
Dessutom föreslår Förskolenämnden att rubriken Ny ansökan stryks då den inte 
fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka formuleringen som anger 
intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelmässigt etc. är tillräcklig. 
Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 
tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden. 

Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Förskolenämnden att ordet 
”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Förskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem. 

Under rubriken Övergripande bestämmelser anser Förskolenämnden behöver 
omformuleras utifrån gällande skollag. Förslag på ny formulering av den andra 
meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk 
omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt vill Förskolenämnden byta ut orden 
”Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden” till Socialnämnden. 

Avsnittet Likabehandlingsplan kan tas bort då plan mot kränkande behandling 
ersätter innehållet. Begreppet används inte i skollagen. 
 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Förskolenämnden att de stryks. Texterna är 
antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Personal med lärarutbildning byts mot legitimerad personal. 

 
Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp. 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Förskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”  

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Förskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter: 
Aktiva åtgärder  ”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att 
barn/elever utsätts för kränkande behandling”. Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Förskolenämnden att det för tydlighetens skull 
kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Förskolenämnden att meningen bättre kan 
harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 
formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman respektive Definition vill Förskolenämnden stryka då dokumentet syftar 
till att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. Ny rubrik föreslås 
vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem”. 
Förskolenämnden föreslår att underrubriken ”Villkor för pedagogisk omsorg” 
läggs till för att följa samma struktur som för stycket om fristående förskola. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 
inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 
att handlägga. En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de 
uppgifter, som enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 
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kap 10 § i Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 
huvudmannen har rätt till bidrag.” Skälet till strykningen är den ägar- och 
ledningsprövning som beskrivs i skollagen. Istället bör text kring 
ansökningsblankett finnas liknande den finns som under ansökan för fristående 
förskola eller fritidshem finnas. 
Dessutom föreslår Förskolenämnden att rubriken Ny ansökan stryks då den inte 
fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka formuleringen som anger 
intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelmässigt etc. är tillräcklig. 
Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 
tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden. 

Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Förskolenämnden att ordet 
”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Förskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem. 

Under rubriken Övergripande bestämmelser anser Förskolenämnden behöver 
omformuleras utifrån gällande skollag. Förslag på ny formulering av den andra 
meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk 
omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt vill Förskolenämnden byta ut orden 
”Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden” till Socialnämnden. 

Avsnittet Likabehandlingsplan kan tas bort då plan mot kränkande behandling 
ersätter innehållet. Begreppet används inte i skollagen. 
 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Förskolenämnden att de stryks. Texterna är 
antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Prövning av barnets bästa  
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 
grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 
inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss är 
nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 
beakta barnperspektivet och de olika rättighetsprinciperna i ärendet. 
Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen 
och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 12 maj 2022. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

[Namn]  
Andreas Ekström 

[Namn]  
Ina Furtenbach 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00279 1.2.2.2 

  

 
 

Remiss: Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 
 

Remissinstanser 
1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 
aktualitetsprövning, och Förskoleförvaltningen har uppgett att villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet behöver ses över innehållsmässigt. De gällande 
villkoren är bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i villkoren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 
den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 
KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2022-00269 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
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Prövning av barnets bästa  
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 
grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 
inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss är 
nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 
beakta barnperspektivet och de olika rättighetsprinciperna i ärendet. 
Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen 
och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 12 maj 2022. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

[Namn]  
Andreas Ekström 

[Namn]  
Ina Furtenbach 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00279 1.2.2.2 

  

 
 

Remiss: Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 
 

Remissinstanser 
1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 
aktualitetsprövning, och Förskoleförvaltningen har uppgett att villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet behöver ses över innehållsmässigt. De gällande 
villkoren är bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i villkoren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 
den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 
KS.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2022-00269 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fri-
stående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06 

Gäller fr.o.m. 2017-03-06 

Förutsättningar 

Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritids-
hem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i 
ålder 1-5 år finns förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem.  

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem*. Enskild hu-
vudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet.  

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* 

För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar För-
skolenämnden om rätt till bidrag. 

Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition 
* Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 

grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt 
för barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad.  

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras till Förskolenämn-
den. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i 
ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in.  

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” be-
hövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.  

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande.  

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. För-
skolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen 
erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor.  

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det 
finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervis-
ning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas. 

Andelen personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås 
Stad 

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas 
ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden, respektive Grundskolenämnden. 

Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en Likabehand-
lingsplan. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten. 

Läroplaner
Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.  

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman 

Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 
 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,  
 öppen förskola 
 öppen fritidsverksamhet 
 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och  
fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fri-
tidshem kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3584

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska 
göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett an-
sökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till 
bidrag. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor 
som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.  
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskole-
nämnden. 

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska 
göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett an-
sökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till 
bidrag. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor 
som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.  
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskole-
nämnden. 

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet  

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen. 

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-
rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamhet-
en. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och 
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lä-
rande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarut-
bildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn.  

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belast-
ningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten. 

Läroplaner
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Bar-
nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman.  

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän 
för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går 
i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedago-
gisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offent-

lig verksamhet, 
2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksam-

het, 
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsva-

rande verksamhet med undantag om kommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan om 
”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda 
karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att 
anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från 
en huvudman, medge undantag från kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare 
arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till 
andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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förskola, fritidshem och annan pedagogiskverksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06, 2022-XX-XX 

Gäller fr.o.m. 2022-XX-XX 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem* fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan 
pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden 
beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive 
verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 
Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 
barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-dömas som 
lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och annan pedagogiskverksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06, 2022-XX-XX 

Gäller fr.o.m. 2022-XX-XX 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem* fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan 
pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden 
beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive 
verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 
Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 
barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-dömas som 
lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 

de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 
genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga 
följande personer bedöms lämpliga: verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom 
ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för barnen eller för denna del av skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående 
förskola och fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras till Förskolenämnden. 
Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska 
fattas inom 3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” behövs som 
underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av 
fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om 
godkännande av fristående fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda 
fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra 
sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3590

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 
anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för 
att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
på motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen erbjuds 
att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner 
för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa tillämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 
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Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 
anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för 
att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
på motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen erbjuds 
att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner 
för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa tillämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid 
förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-hövs för 
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Förskola och fritidshem Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, 
samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information 
om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman 
Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 

 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
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 öppen förskola 
 öppen fritidsverksamhet 
 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, kan 
ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som 
lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag 
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i 
Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda 
fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskolenämnden. 
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 öppen förskola 
 öppen fritidsverksamhet 
 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, kan 
ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som 
lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag 
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i 
Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda 
fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskolenämnden. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om 
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de 
villkor som gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen 
Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.  

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet 
Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen.  
Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-rivas i 
fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarutbildning 
eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning 
påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret 
bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa tillämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till 
Förskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
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Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-hövs för 
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt annan 
pedagogisk verksamhet 
Förutsättningar förskola och fritidshem 
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän för 
samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedagogisk 
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 
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Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-hövs för 
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt annan 
pedagogisk verksamhet 
Förutsättningar förskola och fritidshem 
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän för 
samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedagogisk 
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 
verksamhet, 

2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksam-het, 
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 

verksamhet med undantag om kommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov 
av särskilt stöd med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan om ”öppen 
för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att anordna 
verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, 
medge undantag från kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar, 
får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits 
emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3596

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och annan pedagogiskverksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06, 2022-XX-XX 

Gäller fr.o.m. 2022-XX-XX 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem som inte anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 
verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 
Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 
de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 
genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga 
följande personer bedöms lämpliga: verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom 
ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och annan pedagogiskverksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06, 2022-XX-XX 

Gäller fr.o.m. 2022-XX-XX 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem som inte anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 
verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 
Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 
de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 
genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga 
följande personer bedöms lämpliga: verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom 
ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för barnen eller för denna del av skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående 
förskola och fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola ska göras till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva 
enskilt fritidshem ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det 
att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av 
fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om 
godkännande av fristående fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna 
i skollagen. 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för 
att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
på motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen ska visa 
att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt 
Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid 
förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna 
råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid 
förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna 
råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information 
om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, kan 
ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som 
lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag 
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller 
beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får Förskolenämnden återkalla beslut om 
rätt till bidrag. 
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Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-rivas i 
fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarutbildning 
eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning 
påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret 
bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av skollagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 
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Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-rivas i 
fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarutbildning 
eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning 
påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret 
bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av skollagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
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Yttrande över remiss - Villkor för godkännande och rätt 
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden fastställer förslag till remissvar med ändringen att nya 
skrivningar under rubriken ”Tillsyn” utgår. Grundskolenämnden översänder 
förändrat förslag till ändringar av villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag 
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg utifrån 
förändringar som skett i skollagen.  
Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga.  
 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämndens förslag till ändringar 
Övergripande föreslår Grundskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för annan 
pedagogisk verksamhet.  

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem”. Grundskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 
nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 
”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 
Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 
Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 
ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 
som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 
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hantering av nämnderna tillsammans. Grundskolenämnden menar att följande 
tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 
Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 
ansökan även omfattar barn i skolålder”.  

Sist i samma stycke föreslår Grundskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 
beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Grundskolenämndens förslag är att 
flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 
fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 
huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 
bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 
Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 
Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen.  

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 
skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c §§ vilket medför att 
Grundskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket 
ersätts med följande text:  

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Grundskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: 
”Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Grundskolenämnden ändra beslutstiden från tre 
månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 
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omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas.  

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Grundskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via 
ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om 
godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till 
Förskolenämnden.” Förskolenämnden har fattat beslut att ta ut en avgift för 
handläggning av ansökan och det behöver framgå under rubriken. Det behöver 
också framgå att Grundskolenämnden inte tar någon avgift för att handlägga 
beslutet. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Grundskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder.  

Under rubriken Överklagande  föreslår Grundskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Grundskolenämnden göra tillägg i första 
meningen så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade 
med sådana säkerhetsanordningar etc”. Grundskolenämnden föreslår även att 
sista meningen i under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av 
Säkra och Trygga förskolor längre.  

Under rubriken Personal  vill Grundskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.” Skrivningen är i 
enlighet med skollagen 2 kap 14 §. 

”Personal med lärarutbildning” byts mot ”legitimerad personal”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Grundskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”   

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  
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omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas.  

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Grundskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via 
ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om 
godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till 
Förskolenämnden.” Förskolenämnden har fattat beslut att ta ut en avgift för 
handläggning av ansökan och det behöver framgå under rubriken. Det behöver 
också framgå att Grundskolenämnden inte tar någon avgift för att handlägga 
beslutet. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Grundskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder.  

Under rubriken Överklagande  föreslår Grundskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Grundskolenämnden göra tillägg i första 
meningen så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade 
med sådana säkerhetsanordningar etc”. Grundskolenämnden föreslår även att 
sista meningen i under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av 
Säkra och Trygga förskolor längre.  

Under rubriken Personal  vill Grundskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.” Skrivningen är i 
enlighet med skollagen 2 kap 14 §. 

”Personal med lärarutbildning” byts mot ”legitimerad personal”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Grundskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”   

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  
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Aktiva åtgärder  
”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Grundskolenämnden att det för tydlighetens 
skull kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och 
fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Grundskolenämnden att meningen bättre 
kan harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 
formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman och Definition vill Grundskolenämnden stryka då dokumentet syftar till 
att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Rubriken bör istället vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem” 

Det behövs en underrubrik som heter ”Villkor för pedagogisk omsorg” för att 
följa samma struktur som för förskoleklass och fritidshem. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 
inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 
att handlägga. 

En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de uppgifter, som 
enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 
huvudmannen har rätt till bidrag.” 

Skälet till strykningen är den ägar- och ledningsprövning som beskrivs i 
skollagen. Istället bör samma text kring ansökningsblankett som under ansökan 
för förskola eller fritidshem finnas. Dessutom föreslår Grundskolenämnden att 
rubriken Ny ansökan stryks då den inte fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Grundskolenämnden stryka formuleringen som anger 
intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelbundet etc. är tillräcklig. 
Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 
tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden.   
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Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Grundskolenämnden att 
ordet ”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Grundskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem.  

Texten under rubriken Övergripande bestämmelser anser Grundskolenämnden 
behöver omformuleras utifrån gällande skollag och dessutom placeras under 
rubriken Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg. Förslag på ny formulering av 
den andra meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva 
pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om 
verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att 
erbjuda motsvarande verksamhet med undantag för barn som hemkommunen 
har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) 
samt om avgifterna inte är oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  

Aktiva åtgärder  
”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Grundskolenämnden att de stryks. Texterna 
är antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Grundskolenämnden att 
ordet ”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Grundskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem.  

Texten under rubriken Övergripande bestämmelser anser Grundskolenämnden 
behöver omformuleras utifrån gällande skollag och dessutom placeras under 
rubriken Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg. Förslag på ny formulering av 
den andra meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva 
pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om 
verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att 
erbjuda motsvarande verksamhet med undantag för barn som hemkommunen 
har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) 
samt om avgifterna inte är oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  

Aktiva åtgärder  
”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Grundskolenämnden att de stryks. Texterna 
är antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Förslag till förändring av texten med ändringar och strykningar 
Strykningar i röd och överstruken text. Tillägg i blå text. 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 
förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 
och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 
fritidshem* fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass 
och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 
verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av 
fristående förskola och fritidshem* Förskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 
innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 
samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 
till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 
pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 
bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars 
bestämmelser för respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 
Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass och grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen/eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 
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Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska be-dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras 
till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras 
till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det 
att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt 
till bidrag” behövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 
Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 
inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 
fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 
ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska be-dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras 
till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras 
till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det 
att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt 
till bidrag” behövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 
Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 
inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 
fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 
ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 
ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i 
det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga 
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de 
krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor 
som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 
allvarligt, får kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får 
överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de 
övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 
barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och 
Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 
Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 
brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 
i verksamheten. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* 
vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 
driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en 
Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 
och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 
andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 
ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* 
vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 
driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en 
Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 
och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 
andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 
ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 
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Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Förskola och fritidshem Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska 
tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman 
Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 

 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
 öppen förskola 
 öppen fritidsverksamhet 
 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 
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Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 
Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av 
huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i Skollagen, 
behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt 
till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 
uppfyller de villkor som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 
Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av 
huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i Skollagen, 
behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt 
till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 
uppfyller de villkor som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon 
omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i Förskolenämnden. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om 
rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 
allvarligt, får kommunen Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden får överklagas i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 
verksamhet 
Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 
anges i Skollagen.  
Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 
krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 
uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 
kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 
verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 
storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 
inskrivet i verksamheten. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 
med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 
erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen 
samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 
med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 
erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen 
samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 
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Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 
ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt 
annan pedagogisk verksamhet 
Förutsättningar förskola och fritidshem 
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler 
än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som 
bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, 

2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksam-het, 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter 
att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag om kommunen 
beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd 
med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
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Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i 
punkt 3 ovan om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller 
flera familjer att anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan 
Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från 
kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras 
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till 
vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
regleras i Skollagen.  

 

 

Förslag till ny text, renskriven 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 
förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 
och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 
innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 
samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 
till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 
pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 
bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 
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Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i 
punkt 3 ovan om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller 
flera familjer att anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan 
Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från 
kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras 
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till 
vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
regleras i Skollagen.  

 

 

Förslag till ny text, renskriven 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 
förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 
och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 
innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 
samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 
till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 
pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 
bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 
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Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för 
respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 
Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola ska göras till Förskolenämnden. 
Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem ska göras till 
Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det att 
komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 
Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 
inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 
fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 
ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
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verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 
ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 
anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen 
att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 
av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för 
godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till 
bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 
barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 
Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 
brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 
i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 
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verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 
ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 
anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen 
att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 
av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för 
godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till 
bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 
barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 
Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 
brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 
i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 
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Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med 
kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 
driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 
barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 
och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 
andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 
ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, 
samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 
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Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 
Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 
Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 
anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om 
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut 
om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 
Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 
krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 
uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 
kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 
verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 
storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 
inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 
med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 
erfarenhet av arbete med barn. 
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Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av skollagen samt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 
barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 
ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

 

Borås Stad 
  Sida 

22(22) 
 

 

 

 

 

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

Hayne Hedin 
Tf. Förvaltningschef 
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Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av skollagen samt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 
barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 
ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
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FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

Hayne Hedin 
Tf. Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emelie Cergic Boberg 
Handläggare 
033 355209 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten godkänns 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt 12 aktuella uppdrag som inte ingår i 
budget 2022. Ett uppdrag är färdigt, nio uppdrag är föremål för politisk 
beredning och två uppdrag har precis påbörjat handläggning och berörd nämnd 
har inte hunnit behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för 
inlämning till Kommunfullmäktige. 

 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 
genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 
genom beslut i redan pågående ärenden.  Den instans som får uppdraget 
ansvarar för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram. 

Beslut om uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges 
protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden 
registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 
börjar handlägga ärendet.  

Nr 151
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022
2022-10-17  Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 
beslut”, där det föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen 
skulle en uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till Kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för Kommunstyrelsen.  

I enlighet med Kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt 12 aktuella uppdrag som inte ingår i 
budget 2022. Ett uppdrag är färdigt, nio uppdrag är föremål för politisk 
beredning och två uppdrag har precis påbörjat handläggning och berörd nämnd 
har inte hunnit behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för 
inlämning till Kommunfullmäktige. 

Enligt Borås Stads budget 2022 ska samtliga verksamheter arbeta 
rättighetsbaserat. Borås Stad ska dessutom arbeta utefter Barnkonventionen, 
vilket innebär högre krav på att barnets rättigheter ska genomsyra all 
verksamhet som direkt eller indirekt rör barn. Ärendet som sådant berör 
indirekt barn eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn. 
Bilagd till detta ärende finns därför en genomförd barnkonsekvensanalys.  

 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 
2022, Borås Stad 
3. Barnkonsekvensanalys i ärendet 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

         Ingegerd Eriksson 

         Avdelningschef 
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2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 
beslut”, där det föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen 
skulle en uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till Kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för Kommunstyrelsen.  

I enlighet med Kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt 12 aktuella uppdrag som inte ingår i 
budget 2022. Ett uppdrag är färdigt, nio uppdrag är föremål för politisk 
beredning och två uppdrag har precis påbörjat handläggning och berörd nämnd 
har inte hunnit behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för 
inlämning till Kommunfullmäktige. 

Enligt Borås Stads budget 2022 ska samtliga verksamheter arbeta 
rättighetsbaserat. Borås Stad ska dessutom arbeta utefter Barnkonventionen, 
vilket innebär högre krav på att barnets rättigheter ska genomsyra all 
verksamhet som direkt eller indirekt rör barn. Ärendet som sådant berör 
indirekt barn eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn. 
Bilagd till detta ärende finns därför en genomförd barnkonsekvensanalys.  

 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 
2022, Borås Stad 
3. Barnkonsekvensanalys i ärendet 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

         Ingegerd Eriksson 

         Avdelningschef 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2022 
Borås Stad 
  

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022 2(7) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 
(Borås Stad) 
 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 
(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Borås Stad) 
 
 
Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Kommunstyrelsen) 
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 B 3627 Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022 2(7) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 
(Borås Stad) 
 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 
(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Borås Stad) 
 
 
Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Kommunstyrelsen) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022 3(7) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 
(Borås Stad) 
 
 
Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 
(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
(Borås Stad) 
 
 
Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

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

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har testat konceptet under två lördagar i maj. Planen är 
nu att köra ut den mobila återvinningscentralen en gång i 
månaden till ett par olika strategiska centrumnära platser med 
start i oktober 2022. 
(Borås Stad) 
 
Bolaget har testat konceptet under två lördagar i maj. Planen är 
nu att köra ut den mobila återvinningscentralen en gång i 
månaden till ett par olika strategiska centrumnära platser med 
start i oktober 2022. (Kommunala bolag) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken. Pilotförsöket visar att avloppsslam är lämpligt för 
biokolsproduktion. Gödsel och trädgårdsavfall är det inte med 
nuvarande insamlingsmetod. Beslut om eventuella ytterligare 
försök tas under hösten. 
(Borås Stad) 
 
Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken. Pilotförsöket visar att avloppsslam är lämpligt för 
biokolsproduktion. Gödsel och trädgårdsavfall är det inte med 
nuvarande insamlingsmetod. Beslut om eventuella ytterligare 
försök tas under hösten. (Kommunala bolag) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 
(Borås Stad) 
 
 
Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 
(Kommunstyrelsen) 

KF 2022-03-24 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag 
att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

2 (st) 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Automater för fria mensskydd för montering på ett urval av 
skoltoaletterna är beställda och en testperiod startar i höst på 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Efter testperioden 
ska en utvärdering göras som svar på uppdraget. 
Grundskolenämnden 
Pilottestningen har försenats. Företaget som skulle leverera 
mensskyddsautomater i vecka 37 har just meddelat att de inte 
kommer att klara detta med hänvisning till världsläget. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

Förvaltningen undersöker i skrivande stund alternativa företag 
för att undvika försening. Planen är att tre månader efter 
automater kommit på plats utvärdera genom enkät till tjejer, 
rektorer och elevhälsa och rapporteras till KS i snarast möjligt. 
Upphandling görs, om automatfrågan löses, redan under hösten 
för att kunna komma igång på alla skolor omgående om det 
fattas beslut om att införa detta under våren. 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning där arbetet beskrivs redovisas för nämnden i 
september. Förvaltningen bedömer därmed uppdraget som 
avslutat.  (Borås Stad) 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning där arbetet beskrivs redovisas för nämnden i 
september. Förvaltningen bedömer därmed uppdraget som 
avslutat. Ärende Dnr 2022-00142  (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Pilottestningen har försenats. Företaget som skulle leverera 
mensskyddsautomater i vecka 37 har just meddelat att de inte 
kommer att klara detta med hänvisning till världsläget. 
Förvaltningen undersöker i skrivande stund alternativa företag 
för att undvika försening. Planen är att tre månader efter 
automater kommit på plats utvärdera genom enkät till tjejer, 
rektorer och elevhälsa och rapporteras till KS i snarast möjligt. 
Upphandling görs, om automatfrågan löses, redan under hösten 
för att kunna komma igång på alla skolor omgående om det 
fattas beslut om att införa detta under våren. 
(Grundskolenämnden) 
 
Automater för fria mensskydd för montering på ett urval av 
skoltoaletterna är beställda och en testperiod startar i höst på 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Efter testperioden 
ska en utvärdering göras som svar på uppdraget. (Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden) 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En 
hjärtefråga, KF 2022-05-12 

Nämnderna ges i uppdrag att inventera 
behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

 Geno
mfört 

6 (st) Stadsledningskansliet har en hjärtstartare i stadshuset som 
täcker behovet för förvaltningen. Den finns med i 
hjärtstartarregistret. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

 Delvis 
geno
mfört 

4 (st) 

 Ej 
svarat 

8 (st) 

 

 
 
(Borås Stad) 
 
Stadsledningskansliet har en hjärtstartare i stadshuset som 
täcker behovet för förvaltningen. Den finns med i 
hjärtstartarregistret. 
 
 
(Kommunstyrelsen) 
 
Inventering är gjord sedan tidigare och förvaltningen har 
installerat åtta stycken hjärtstartare. En sitter på våning 6 i 
Stadshuset, en är placerad i mätenhetens lokal i Caroli. Övriga 
finns i mätenhetens och lantmäteriavdelningens tjänstebilar.  
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Servicenämnden bedriver verksamhet på många ställen i 
staden. Exempel på det är skötsel av fastigheter, 
idrottsanläggningar samt lokalvård. Det är då 
beställarförvaltningarna som inventerar behovet och installerar 
hjärtstartare efter behov. På Servicenämndens fastighet 
Pantängen finns två hjärtstartare; en i huvudentrén och en i 
verkstadsområdet. Även i Nornan, plan 3 och 4, där Dataservice 
är placerad, finns en hjärtstartare. De här tre hjärtstartarna 
ansvarar Servicekontoret för och alla tre är inrapporterade till 
Hjärtstartarregistret. Rutin för bl.a. översyn och batteribyte finns 
så att detta sker regelbundet.  (Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har tre stycken hjärtstartare fördelade i 
lokalerna på följande platser, Kungsgatan 57, Ramnaslätt och 
Kyllared. Alla anställda på förvaltningen utbildas kontinuerligt 
inom Hjärt- och lungräddning, (HLR).  (Tekniska nämnden) 
 
Förvaltningen har gjort en inventering av hjärtstartare, 
inventeringen avser både de egna verksamheterna och 
anläggningarna samt föreningarnas egna. Hjärtstartare finns på 
36 platser. I arbetet har vi identifierat badplatser och 
idrottshallar, framförallt de vi delar med skolan som områden där 
hjärtstartare saknas. Ambitionen är att utrusta alla idrottshallar 
med hjärtstartare. När det gäller badplatserna finns en utmaning 
med att placera hjärtstartare utomhus. Där undersöker 
förvaltningen vilka möjligheter som finns. Det finns även ett 
behov av att säkerställa den kontinuerliga kontrollen av 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2022 Kommentar 

hjärtstartare verksamheterna. Ärende Dnr 2022-00057 (Fritids- 
och folkhälsonämnden) 
 
Förskolenämnden har påbörjat inventeringen på förskolorna för 
att utreda hur tillgången till hjärtstartare ser ut. 
(Förskolenämnden) 
 
Uppdraget har påbörjats. Inventeringen kommer att ske i 
samband med uppföljningsmöten mellan rektor och 
verksamhetschef. Därefter tar ansvariga handläggare fram en 
plan för anskaffning av hjärtstartare. Uppdraget planeras att 
slutföras under hösten 2022. (Grundskolenämnden) 
 
En inventering av hjärtstatare i förvaltningens verksamheter är 
genomförd och det kommer utredas var i verksamheternas olika 
lokaler det är lämpligt att göra komplettering av hjärtstartare efter 
sommaren. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
En inventering av hjärtstatare i förvaltningens verksamheter är 
genomförd. (Arbetslivsnämnden) 
 
Inventering av hjärtstartare är genomförd. Inventeringen med en 
analys av behov av hjärtstartare redovisas till nämnden under 
hösten 2022. (Vård- och äldrenämnden) 

Svar på motion av Monica Hermansson-
Friedman (M) och Annette Carlson (M): Låt 
fler använda skolbussarna (KF 20220825) 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att låta fler åka med 
skolbussarna i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

 

Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka 
den fysiska aktiviteten hos unga (KF 
20220825) 

Uppdra åt Gymnasie-och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda 
hur man i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan öka den 
fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad. 

 Ej 
svarat 

1 (st) 
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Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets 
bästa 
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 
en Barnkonsekvensanalys. En Barnkonsekvensanalys bör användas som 
underlag inför beslut för att undersöka vad konsekvenserna blir för ett enskilt 
barn, en specifik målgrupp eller barn generellt. En Barnkonsekvensanalys kan 
göras vid beslut som rör barn indirekt och/eller direkt. 

 

A: Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den 
instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. Ärendet som sådant berör indirekt barn 
eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn, se bilaga 
”Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022, 
nämndens rapport, Kommunstyrelsen” (dnr: KS 2022-00221). 

 

B: Analysunderlag 

1B: Vilka barn kommer beröras av 
beslutet? Berör beslutet barn med 
särskilda behov? 

Barn som åker skolskjuts. Vet ej om 
beslutet rör barn med särskilda behov, 
det blir upp till handläggaren för 
uppdraget att utreda. 

 

2B: Vad säger statistik, forskning & 
beprövad erfarenhet om hur frågan 
berör din målgrupp? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 
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3B: Vad säger relevanta aktörer om 
hur målgruppen berörs av beslutet? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
4B: Vilka rättigheter i 
barnkonventionen har identifierats 
som viktiga i beslutsförslaget? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
5B: Har det tagits hänsyn till lagar, 
föreskrifter och riktlinjer? Skriv ner 
vilka som har beaktats, beakta även 
kommunala styrdokument. 

Till ärendet har hänsyn tagits till 
budget 2022, att verksamheten ska 
arbeta rättighetsbaserat och ta hänsyn 
till barnkonventionen. Det blir upp till 
respektive uppdrags handläggare att 
utreda vidare inför beslut. 

  
6B: Har berörda barn fått ge sina 
åsikter i ärendet? Vilka barn har 
tillfrågats? 

Nej, det är för ärendet som sådant inte 
aktuellt 

 
7B: Vad tycker barnet eller barnen om 
det som beslutet berör? 

Se svar på 6B 

 
8B: Har barnets eller barnens åsikter 
beaktats? Beskriv hur åsikterna har 
beaktats.  

Se svar på 6B 

 

 
 

C: Analys 

C1: Vilka negativa och positiva 
konsekvenser kan beslutet få för 
barn? Använd fakta från ditt 
analysunderlag:  
 
Statistik, forskning, beprövad 
erfarenhet, relevanta aktörers 
erfarenheter. 
 
Berörda rättigheter i  
Barnkonventionen, lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och kommunala 
styrdokument. 
 
Barnets eller barnens röst.  
 

Då det blir upp till respektive 
uppdrags handläggare att utreda 
frågan närmare inför beslut har inga 
konsekvenser identifierats. Det som 
skulle kunna bli negativa konsekvenser 
är om uppdrag utanför budget som 
rör barn drar ut på tiden. Det gäller i 
de fall uppdraget syftar till en positiv 
förändring för barns rättigheter. 

 

Borås Stad 
Datum 
2022-09-19 

  
  

Sida 
3(3) 

 

 

C2: Har olika handlingsalternativ för 
beslutet identifierats? Beskriv de olika 
handlingsalternativen. 

Nej, ärendet som sådant föranleder 
inte en sådan djuplodad analys, 

 
C4: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Se svar på 6B och 6C 

 
C5: Finns det kompensatoriska 
åtgärder? 

Se svar på 6b och 6C 

 
C6: Hur sker återkoppling till berörda 
barn, personal, vårdnadshavare eller 
övriga som kan vara berörda? 

Se svar på 6B och 6C 
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C2: Har olika handlingsalternativ för 
beslutet identifierats? Beskriv de olika 
handlingsalternativen. 

Nej, ärendet som sådant föranleder 
inte en sådan djuplodad analys, 

 
C4: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Se svar på 6B och 6C 

 
C5: Finns det kompensatoriska 
åtgärder? 

Se svar på 6b och 6C 

 
C6: Hur sker återkoppling till berörda 
barn, personal, vårdnadshavare eller 
övriga som kan vara berörda? 

Se svar på 6B och 6C 
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1(2) 

Datum 
2022-10-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00180 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsens uppdrag om effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida 
behov av el är genomfört och uppdraget kan därmed avslutas.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara 
stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

Borås Elnät AB har genomfört en analys av den framtida effektutvecklingen 
inom Borås Elnäts distributionsområde med syfte att undersöka om elnätet 
klarar Borås Stads framtida utveckling. Utredningen har genomförts i 
samverkan med Borås Stad där främst Stadsledningskansliet genom 
avdelningarna Näringsliv och Strategisk samhällsplanering bidragit med planer 
och prognoser för framtida utbyggnad av staden. Det har också samverkats 
med universitet, andra företag samt Regionen och inhyrda konsulter har även 
bidragit i arbetet. 

I utredningen konstateras att elnätet förmodligen kommer behöva förstärkas 
och byggas ut på lågspänningsnivå och på 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör 
redan utförda och idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida 
effektbehov i nätet. Det poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna 
och att hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera 
stora effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 
regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har möjlighet 
att leverera den effekt som behövs. 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Borås Elnät AB: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el, 2022-08-29 

Nr 152
Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021)
2022-10-17  Dnr KS 2021-00180 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00180 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

 ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsens uppdrag om effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida 
behov av el är genomfört och uppdraget kan därmed avslutas.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara 
stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

Borås Elnät AB har genomfört en analys av den framtida effektutvecklingen 
inom Borås Elnäts distributionsområde med syfte att undersöka om elnätet 
klarar Borås Stads framtida utveckling. Utredningen har genomförts i 
samverkan med Borås Stad där främst Stadsledningskansliet genom 
avdelningarna Näringsliv och Strategisk samhällsplanering bidragit med planer 
och prognoser för framtida utbyggnad av staden. Det har också samverkats 
med universitet, andra företag samt Regionen och inhyrda konsulter har även 
bidragit i arbetet. 

I utredningen konstateras att elnätet förmodligen kommer behöva förstärkas 
och byggas ut på lågspänningsnivå och på 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör 
redan utförda och idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida 
effektbehov i nätet. Det poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna 
och att hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera 
stora effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 
regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har möjlighet 
att leverera den effekt som behövs.  

Kommunstyrelsen instämmer med slutsatsen i rapporten att löpande 
uppföljning av utvecklingen är av yttersta vikt för att se om de parametrar som 
är antagna stämmer med den verkliga effektutvecklingen. Därför är det så som  
Borås Elnät AB anger väldigt viktigt med en fortsatt långsiktig och tät dialog 
med Borås Stad för att i god tid kunna fånga upp förändringar och nya 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

etableringar i framtiden. Frågan kommer därför vara en punkt på kommande 
uppdragsdialoger. 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Borås Elnät AB: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el, 2022-08-29 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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etableringar i framtiden. Frågan kommer därför vara en punkt på kommande 
uppdragsdialoger. 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Borås Elnät AB: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el, 2022-08-29 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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 Dokumenttyp sid nr 

 Rapport 1 (15) 
 Datum  

 2022-05-06  
Författare: Maria Zetterberg, Andreas Gustavsson och  

Stefan Claesson   
Fastställare: Lars Hedendahl Delgives: Kommunfullmäktige Borås Stad 
Ärende: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara stadens, 

kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 
 

 

Bakgrund och syfte 
Kapacitet i elnäten är en viktig fråga i hela Sverige och en förutsättning för 

rådande samhällsutveckling och omställning till ett hållbart samhälle. 

Borås Elnät har sedan 2010 och starten av ”2031-projektet” genomfört 

omfattande investeringar för att säkerställa kapaciteten i elnätet och 

möjliggöra Borås Stads utveckling. Projektet löper, så som namnet anger, på 

fram t.o.m. 2031 och mycket arbete kvarstår men det finns redan idag en bra 

kapacitetsmarginal utifrån de beräknade belastningsökningar som legat till 

grund för projektet. Dock har samhället förändrats sedan början av 2000-talet 

då projektet grundlades och nu ökar belastningen på elnätet i form av t.ex. 

utbyggnad av laddinfrastruktur, för både personbilar och tunga fordon vilket 

inte fanns med i de initiala beräkningarna. 

Med bakgrund av dessa förändringar har på uppdrag från kommunstyrelsen 

en analys av den framtida effektutvecklingen inom Borås Elnäts 

distributionsområde genomförts med syfte att undersöka om elnätet klarar 

Borås Stads framtida utveckling.  
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Genomförande 
Utredningen har genomförts i samverkan med Borås Stad där främst 

Stadsledningskansliet, genom Näringslivsavdelningen och Strategisk 

Samhällsplanering, bidragit med planer och prognoser för framtida 

utbyggnad av staden samt med kontakter mot universitet och andra företag. 

Samverkan och kunskapsutbyte med Regionen och inhyrda konsulter har 

även bidragit till arbetet. 

Utifrån insamlade fakta har beräkningar av 

tillkommande effekt, fram till och med 2030, 

genomförts för de utvecklingsområden som 

bedöms ha störst inverkan på effektutvecklingen 

inom Borås Elnäts distributionsområde. 

 

De aktuella områdena som utretts är:  

• Bostadsutbyggnad inklusive laddning av 

personbilar 

• Nya industriområden 

• Kontor och handel 

• Laddning av personbilar vid befintliga bostäder 

• Laddning av tunga fordon i befintliga industriområden 

• Publik laddning  

• Bussladdning 

• Större anslutningar - Serverhallar, batterilager med mera 

Befintligt elnät idag 
Elnätet i Borås är idag uppbyggt av fyra spänningsnivåer 0,4 kV, 10 kV, 30 kV 

samt 130 kV. De översta nivåerna, 30 kV- och 130 kV-nätet utgör den 

bärande strukturen för hela nätet och då särskilt 130 kV-nätet vilket utgör 

”ryggraden” runt Borås. 30 kV-nätet byggs succesivt bort inom ramen för 

2031-projektet.  

 
Bild 1. Borås Elnät AB distributionsområde 
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Nästa nivå är 10 kV- nätet vilket är mer finmaskigt och är den nätdel som 

binder samman och försörjer stadens olika bostads- och 

verksamhetsområden och även är den bärande strukturen mellan 

nätstationerna (c:a 490 st) i staden. Lågspänningsnätet (0,4 kV) är det mest 

finmaskiga och utbredda nätet i våra bostads- och verksamhetsområden och 

den nätdel som de flesta av våra c:a 44 000 kunder är anslutna till. 

Nätets maximala kapacitet samt hur mycket ytterligare effekt som kan 

anslutas till nätet är svårt att ange exakt då det beror på vilken spänningsnivå 

nya kunder ansluter sig, vilken typ av kunder som ansluter sig (vilken typ av 

belastning) samt var i nätet de ansluter sig. När hela utbyggnaden av 130 kV-

nätet är klart beräknas detta klara minst en 50 procentig effektökning 

gentemot idag. Nätet på de lägre spänningsnivåerna beräknas att behöva 

förstärkas löpande i takt med att staden växer och nya kunder och 

belastningar kommer in i nätet. 

Det bör i sammanhanget även nämnas att Borås Elnät är helt beroende av 

vilken kapacitet Vattenfall har i det överliggande regionnätet och vilken 

effekt de kan leverera. I nuläget har Borås Elnät inga uppgifter om 

kapacitetsbrister från Vattenfalls sida men detta är naturligtvis beroende av 

utvecklingen i övriga delar omkring Borås. 

Beräkningar 

Bostadsutbyggnad inklusive laddning av personbilar 

Som utgångspunkt för beräkning av framtida bostadsbyggnation har Borås 

Stads ” Handlingsplan för bostadsbyggande” används där förväntad 

byggstart för planerade bostäder under perioden 2021-2025 angivits. Det kan 

dock konstateras att det finns en förskjutning mellan verklig byggstart och den 

förväntade byggstart som anges i planen samt att det inte finns detaljerade 

planer för åren 2026-2030. Med bakgrund av detta har Borås Stads mål om 

byggnation av 600 bostäder per år genomgående tillämpats som grund för 

beräkningarna.  
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Det har vidare antagits att fördelning mellan byggnationen av villor, 

hyresrätter och bostadsrätter följer fördelningen under perioden 2021-2025. 

För beräkning av tillkommande effekt har erfarenhetsmässiga siffror över 

sammanlagrade effektbehov för lägenheter och villor används. 

 

Utöver den tillkommande effekten för de olika bostadstyperna så har även 

tillkommande effekt för elbilsladdning beräknats enligt samma antagande 

som beskrivs under stycke ”Laddning av befintliga personbilar ” vilken grundar 

sig på antal befintliga fordon och bostäder inom Borås Elnäts 

distributionsområde 2021. Här har även antagits att den genomsnittliga 

biltätheten för de nya bostäderna, antal bilar/bostad, ligger på samma nivå 

som för de befintliga bostäderna 2021. 

 

Resultatet av beräkningarna pekar på en tillkommande effekt på totalt  

10 MW för de tillkommande bostäderna fram till och med 2030 där andelen 

elbilsladdning beräknas till 2 MW. 

Nya industriområden 

Som underlag för beräkningarna av tillkommande industrier har färdigställd 

men inte bebyggd industrimark på Viared och Nordskogen, som beräknas 

bebyggas de närmsta åren, inkluderats. På längre sikt finns även ny ej 

iordningställd industrimark med så som Viared Östra, Rv27/41 Töllesjö och 

Elipsen som ligger mellan Varbergsvägen och Funningen. Viared Östra 

beräknas att bebyggas först och kommer att färdigställas innan 2030.  De två 

övriga områdena antas bli fullt utbyggda efter 2030 men att viss del är 

utbyggt 2030. Beräkningarna baseras på uppgifter från Borås Stad som tyder 

på att det blir liknande industri som den som finns på Viared idag d.v.s 

effektmässigt lättare verksamhet. Ingen tyngre tillverkningsindustri är 

medräknat i beräkningarna då det finns väldigt lite av den verksamheten i 

nätet idag. När och om de planerade områdena bebyggs har stor påverkan 

på resultatet i denna rapport. 
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Det har vidare antagits att fördelning mellan byggnationen av villor, 

hyresrätter och bostadsrätter följer fördelningen under perioden 2021-2025. 

För beräkning av tillkommande effekt har erfarenhetsmässiga siffror över 

sammanlagrade effektbehov för lägenheter och villor används. 

 

Utöver den tillkommande effekten för de olika bostadstyperna så har även 

tillkommande effekt för elbilsladdning beräknats enligt samma antagande 

som beskrivs under stycke ”Laddning av befintliga personbilar ” vilken grundar 

sig på antal befintliga fordon och bostäder inom Borås Elnäts 

distributionsområde 2021. Här har även antagits att den genomsnittliga 

biltätheten för de nya bostäderna, antal bilar/bostad, ligger på samma nivå 

som för de befintliga bostäderna 2021. 

 

Resultatet av beräkningarna pekar på en tillkommande effekt på totalt  

10 MW för de tillkommande bostäderna fram till och med 2030 där andelen 

elbilsladdning beräknas till 2 MW. 

Nya industriområden 

Som underlag för beräkningarna av tillkommande industrier har färdigställd 

men inte bebyggd industrimark på Viared och Nordskogen, som beräknas 

bebyggas de närmsta åren, inkluderats. På längre sikt finns även ny ej 

iordningställd industrimark med så som Viared Östra, Rv27/41 Töllesjö och 

Elipsen som ligger mellan Varbergsvägen och Funningen. Viared Östra 

beräknas att bebyggas först och kommer att färdigställas innan 2030.  De två 

övriga områdena antas bli fullt utbyggda efter 2030 men att viss del är 

utbyggt 2030. Beräkningarna baseras på uppgifter från Borås Stad som tyder 

på att det blir liknande industri som den som finns på Viared idag d.v.s 

effektmässigt lättare verksamhet. Ingen tyngre tillverkningsindustri är 

medräknat i beräkningarna då det finns väldigt lite av den verksamheten i 

nätet idag. När och om de planerade områdena bebyggs har stor påverkan 

på resultatet i denna rapport. 

 

 
 

 
 

 

Det planerade Rv27/41 Töllesjö-området ligger både på Borås Elnäts och 

Vattenfalls distributionsområde. I beräkningarna har hela området inkluderats 

då det kan finnas möjlighet till en justering av koncessionsgränsen så att Borås 

Elnät får ansluta hela området. Om Vattenfall inte accepterar att justera 

gränsen justeras den beräknade effekten och exkluderas från Borås Elnäts 

effektbehov.  

 

Resultatet av beräkningarna visar att de nya industribyggnaderna som 

etableras fram till 2030 kommer bidra med en effektökning på 8 MW. Detta 

avser då endast elbehovet för byggnaderna. I beräkningen förutsätts att 

byggnaderna ansluts till fjärrvärme i lika hög grad som på Viaredsområdet. 

 

Den typen av verksamhet som beräknas drivas i områdena medför mycket 

transporter och därmed en trolig stor efterfrågan på el-laddning för 

transportfordon. Beräkningarna grundar sig på underlag från bland annat 

Closer (Lindholmen Science park) och Borås Stad. Utifrån underlaget görs 

antagandet om en fyrdubbling av fastigheternas effektbehov för att kunna 

försörja transportfordonen med el för laddning. År 2030 beräknas andelen 

tyngre elfordon utgöra 21% av den tyngre fordonsflottan. Resultatet av 

beräkningarna för tillkommande effekt för el-laddning i de nya 

industriområdena beräknas bli 5 MW fram till 2030.     

 

Totalt tillkommande effekt för nya industribyggnader inkl. laddning beräknas 

bli 13 MW. 

Kontor och handel 

Utbyggnationen av kontor och handel är idag väldigt begränsad. Största 

delen nya kontorsplatser ingår i de nya industribyggnader som byggs idag. I 

dagsläget beräknas inte kontor och handel bidra med en betydande del av 

effektökningen framöver. Effektökningen som kan bli märkbar är den publika 

laddningen som troligen kommer vid handelsområden. Detta är medräknat i 

den publika laddningen. 
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Laddning av personbilar vid befintliga bostäder   

Boråsregionen driver ett projekt som kartlagt effektbehovet för laddbara 

fordon i Borås vars resultat har används i beräkningen.  

Utgångspunkt är personbilar med indelning per boendeform. Hänsyn har 

bara tagits till personbilar inom Borås Elnäts distributionsområde. 

Inom Borås Elnäts distributionsområde finns i nuläget närmare 15 000 

personbilar vid hyreshus, 9 000 vid villor/småhus samt 5 000 vid bostadsrätter. 

Dessa har utgjort grunden för beräkningarna. 

Påverkansfaktorer inkluderar bl.a 

• Antal fordon per område 

• Typ av boende per område 

• Körsträcka 

• Laddbeteende 

• Prognos andel laddbara fordon per område och boendeform 

För att kunna göra beräkningar fram till år 2030 så tas följande i beaktande: 

• Lätta fordon har ca 3-5 mils körsträcka och en energianvändning 6-10 

kWh/fordon och dag, 1,2 kW/bil och dygn i effektbehov 

• Uppkopplad laddbox (typ 2) med möjlighet till lastbalansering samt 

tidsinställning för en effektoptimerad nattladdning 

• ”Hemmaladdning” antas utgöra grunden för en ackumulerad medel-

laddeffekt som sätts i relation till den boendeform som är dominant för 

varje nyckelområde i Borås år 2030: 

- 50% laddbara fordon bland boende i villor och småhus 

- 40% laddbara fordon bland boende i bostadsrätter 

- 30% laddbara fordon bland boende i hyreshus 

• Även ytterligare faktorer har beaktats (bl.a. ålder) utan att ge någon 

betydande skillnad. Det finns osäkerheter i beräkningar och därför är 

det viktigt att följa utvecklingen. 

Totalt tillkommande effekt för laddning av personbilar ”hemmaladdning” år 

2030 beräknas bli 13 MW. 
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Laddning av personbilar vid befintliga bostäder   

Boråsregionen driver ett projekt som kartlagt effektbehovet för laddbara 

fordon i Borås vars resultat har används i beräkningen.  

Utgångspunkt är personbilar med indelning per boendeform. Hänsyn har 

bara tagits till personbilar inom Borås Elnäts distributionsområde. 

Inom Borås Elnäts distributionsområde finns i nuläget närmare 15 000 

personbilar vid hyreshus, 9 000 vid villor/småhus samt 5 000 vid bostadsrätter. 

Dessa har utgjort grunden för beräkningarna. 

Påverkansfaktorer inkluderar bl.a 

• Antal fordon per område 

• Typ av boende per område 

• Körsträcka 

• Laddbeteende 

• Prognos andel laddbara fordon per område och boendeform 

För att kunna göra beräkningar fram till år 2030 så tas följande i beaktande: 

• Lätta fordon har ca 3-5 mils körsträcka och en energianvändning 6-10 

kWh/fordon och dag, 1,2 kW/bil och dygn i effektbehov 

• Uppkopplad laddbox (typ 2) med möjlighet till lastbalansering samt 

tidsinställning för en effektoptimerad nattladdning 

• ”Hemmaladdning” antas utgöra grunden för en ackumulerad medel-

laddeffekt som sätts i relation till den boendeform som är dominant för 

varje nyckelområde i Borås år 2030: 

- 50% laddbara fordon bland boende i villor och småhus 

- 40% laddbara fordon bland boende i bostadsrätter 

- 30% laddbara fordon bland boende i hyreshus 

• Även ytterligare faktorer har beaktats (bl.a. ålder) utan att ge någon 

betydande skillnad. Det finns osäkerheter i beräkningar och därför är 

det viktigt att följa utvecklingen. 

Totalt tillkommande effekt för laddning av personbilar ”hemmaladdning” år 

2030 beräknas bli 13 MW. 

 
 

 
 

 

 
Laddning tunga fordon i befintliga industriområden 

För beräkning av tillkommande effekt i befintliga industriområden som t.ex. 

Viared har samma underlag använts som för nya industriområden. Störst 

effektuttag ser man vid sen eftermiddag när fordonen kommer tillbaka till 

terminalerna och börjar ladda. Laddning av anställdas personbilar på 

industriområdet sker inte samtidigt som laddning av tunga fordon därav har 

denna effekt inte inkluderats i beräkningen. 

 

Totalt tillkommande effekt för laddning av tunga fordon i befintliga 

industriområden år 2030 beräknas bli 13 MW. 

 

Publik laddning  

Som underlag till beräkningarna av tillkommande effekt för den publika 

laddningen har en sammanställning gjorts över vad som installerats i Borås 

Elnäts nät under de senaste åren. Därefter har informationsinhämtning runt 

kommande utveckling av publik laddning genomförts vilket i sin tur resulterat i 

effektbehovet till 2030.  

I Borås Elnäts distributionsområde finns flera större genomfarter med mycket 

trafik bland annat Rv40 och Rv27, vilket gör utvecklingen väldigt svårbedömd. 

Bedömningen är att det kommer att etableras ett flertal större laddstationer 

(”elmackar”) utmed de större genomfarterna. Här finns ett behov av att Borås 

Stad och Borås Elnät har en dialog runt lämpliga placeringar av framtidens 

”elmackar” med hänsyn till elnätet och trafikflöden m.m.    

Utöver detta kommer det att installeras många mindre, publika laddstationer 

som kan anslutas direkt mot befintligt elnät utan större ombyggnationer. I 

områden där man inte har möjlighet till hemmaladdning kan det finnas ett 

större behov av publik laddning. 

 

Totalt tillkommande effekt för publik laddning beräknas bli 9 MW. 
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Bussladdning 

För dagens och framtida effektbehov avseende bussladdning har Borås Elnät 

en dialog med Västtrafik och dess nuvarande operatör Nobina då en 

anläggning för laddning redan är i drift. Västtrafik ser ett framtida effektbehov 

på mellan 3–5 MW för bussladdning. Borås Elnät kommer ha en fortsatt dialog 

med Västtrafik om deras effektbehov framöver. Behovet och 

förutsättningarna kan justeras i samband med att Västtrafik upphandlar ny 

operatör 2027. 

 

Totalt tillkommande effekt för bussladdning beräknas bli 4 MW. 

Större anslutningar 

Utöver de traditionella kundtyperna som exempelvis logistikföretag som redan 

är etablerade och anslutna i nätet så kommer för Borås Elnät nya typer av 

kunder/anläggningar, så som energilager eller större serverhallar, med all 

säkerhet att undersöka möjligheterna för anslutning till Borås Elnäts nät.  

Dock tas inte dessa typer av anläggningar med i utredningen då de enskilda 

effektnivåerna för dessa typer av anläggningar kan uppgå till samma nivå 

som hela den beräknade effektökningen från andra anläggningar. 

Vid en eventuell etablering av ovanstående eller annan större anläggning 

kommer det att göras en bedömning om anslutning i nätet är möjlig med 

hänsyn till övrig effektutveckling. 

Resultat 
Resultatet av utredningen visar på en, möjlig, maximal effektökning upp mot 

60 MW fram till 2030. Denna stora effektökning anses dock inte vara realistisk 

då den bygger på adderade toppeffekter från alla undersökta områden 

utan hänsyn till inbördes sammanlagring. Denna effektnivå skall därför endast 

ses som en maximal toppeffekt men inte ett troligt scenario. 

Se nedanstående diagram.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3649

 
 

 
 

 

Bussladdning 

För dagens och framtida effektbehov avseende bussladdning har Borås Elnät 

en dialog med Västtrafik och dess nuvarande operatör Nobina då en 

anläggning för laddning redan är i drift. Västtrafik ser ett framtida effektbehov 

på mellan 3–5 MW för bussladdning. Borås Elnät kommer ha en fortsatt dialog 

med Västtrafik om deras effektbehov framöver. Behovet och 

förutsättningarna kan justeras i samband med att Västtrafik upphandlar ny 

operatör 2027. 

 

Totalt tillkommande effekt för bussladdning beräknas bli 4 MW. 

Större anslutningar 

Utöver de traditionella kundtyperna som exempelvis logistikföretag som redan 

är etablerade och anslutna i nätet så kommer för Borås Elnät nya typer av 

kunder/anläggningar, så som energilager eller större serverhallar, med all 

säkerhet att undersöka möjligheterna för anslutning till Borås Elnäts nät.  

Dock tas inte dessa typer av anläggningar med i utredningen då de enskilda 

effektnivåerna för dessa typer av anläggningar kan uppgå till samma nivå 

som hela den beräknade effektökningen från andra anläggningar. 

Vid en eventuell etablering av ovanstående eller annan större anläggning 

kommer det att göras en bedömning om anslutning i nätet är möjlig med 

hänsyn till övrig effektutveckling. 

Resultat 
Resultatet av utredningen visar på en, möjlig, maximal effektökning upp mot 

60 MW fram till 2030. Denna stora effektökning anses dock inte vara realistisk 

då den bygger på adderade toppeffekter från alla undersökta områden 

utan hänsyn till inbördes sammanlagring. Denna effektnivå skall därför endast 

ses som en maximal toppeffekt men inte ett troligt scenario. 

Se nedanstående diagram.  

 
 

 
 

 

 

Diagram 1. Maximal effektutveckling (MW)(ej sammanlagrad) 

Sammanlagrad effekt 

Av erfarenhet vet Borås Elnät att alla olika kunders maximal effektuttag inte 

sker samtidigt utan är utspridda över dygnet vilket gör att den verkliga 

maximala effektnivån i ett nät ligger betydligt lägre än den nivå som utgörs 

av kundernas adderade toppeffekter. 

Utifrån tidigare beräkningar och verkliga utfall så har en sammanlagring om 

31% tillämpats för det scenario som anses som mest troligt vilket ger en 

effektökning fram till 2030 på upp mot 20 MW (se nedanstående diagram).  

 

Diagram 2. Sammanlagrad effektutveckling (MW) 
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Belastningskurvor/uttagsmönster 

Med bakgrund av att de undersökta områdenas uttagsmönster förväntas 

skilja sig mot de kunder som tidigare är anslutna i nätet har en alternativ 

beräkning utifrån de enskilda områdenas uppskattade uttagsmönster 

genomförts. 

I nedanstående diagram visas belastningsprofiler för de undersökta 

områdena som uppskattats utifrån de fakta som framkommit under 

utredningen.  

 

Diagram 3. Belastningskurvor för tillkommande effekt 2030 (MW) 

I diagram 3 framgår att de enskilda områdenas effekttoppar inte sker vid 

exakt samma tid på dygnet utan är förskjutna inbördes. Trots förskjutningen 

mellan områdenas effekttoppar är det troligt att en summerad tillkommande 

effekttopp, upp mot 40 MW, kommer att bildas under eftermiddag/kväll. 

Denna är dock avsevärd lägre än den summerade maxbelastning på 61 MW 

som beskrevs inledningsvis i avsnittet.  
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Belastningskurvor/uttagsmönster 

Med bakgrund av att de undersökta områdenas uttagsmönster förväntas 

skilja sig mot de kunder som tidigare är anslutna i nätet har en alternativ 

beräkning utifrån de enskilda områdenas uppskattade uttagsmönster 

genomförts. 

I nedanstående diagram visas belastningsprofiler för de undersökta 

områdena som uppskattats utifrån de fakta som framkommit under 

utredningen.  

 

Diagram 3. Belastningskurvor för tillkommande effekt 2030 (MW) 

I diagram 3 framgår att de enskilda områdenas effekttoppar inte sker vid 

exakt samma tid på dygnet utan är förskjutna inbördes. Trots förskjutningen 

mellan områdenas effekttoppar är det troligt att en summerad tillkommande 

effekttopp, upp mot 40 MW, kommer att bildas under eftermiddag/kväll. 

Denna är dock avsevärd lägre än den summerade maxbelastning på 61 MW 

som beskrevs inledningsvis i avsnittet.  

 
 

 
 

 

Utvecklingen går mer och mer mot effektstyrning av utrustning, både inom 

bostäder och industri, med syftet att minska effekttoppar och att 

energieffektivisera. 

 Detta sker redan idag på en mängd olika sätt genom bl.a. frekvensstyrningar 

och olika effektbegränsningar, men framåt i tid förväntas det finnas än mer 

möjligheter och tillämpningen av olika energilager (batterier eller vätgas) och 

flexibilitetsmarknader förväntas bli vanligare.  

Utifrån denna utveckling så har ett scenario med laststyrning av tillkommande 

effekt tagits fram. Belastningskurvorna i diagram 3 har justerats på så sätt att 

effekttopparna har minskats 20-40% och effektuttaget har istället dragits ut i 

tid. Viss energieffektivisering är även inlagd. Detta scenario visas i diagram 4. 

 

 

Diagram 4. Effektutjämnade belastningskurvor för tillkommande effekt 2030 (MW) 

I diagram 4 framgår att denna effektjustering ger en något flackare kurva 

och en lägre topp (32 MW) än då ingen effektutjämning sker.  Toppen för den 

tillkommande effekten förväntas ändå ske under eftermiddag/kväll då det 

antagits att människor påbörjar laddning av bilen när de kommer hem från 

arbetet samt att laddning av tunga fordon huvudsakligen påbörjas under 

eftermiddagen.  
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Utöver fördelningen över dygnet av den tillkommande belastningen, 

beskriven ovan, är nätets befintliga belastningskurva avgörande för hur 

elnätet klarar det tillkommande effektbehovet och då särskilt under kalla 

dagar när det befintliga effektbehovet är som störst. 

I diagram 5 visas belastningskurvan för det dygn med högst belastning i nätet 

under 2021. Det bör särskilt noteras att den befintliga effekttoppen inte 

sammanfaller i tid med topparna för de beräknade tillkommande effekter 

som beskrivits.   

 

Diagram 5. Elnätets belastningskurva, maximal effekt 130 kV nivå (MW) 

Adderas de två belastningskurvorna för den beräknade tillkommande 

effekten i diagram 3 och 4 till den uppmätta maximala effekten i diagram 5 

erhålls två scenarier för den framtida maximala effekten i 130 kV-nätet (se 

diagram 6). 
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Utöver fördelningen över dygnet av den tillkommande belastningen, 

beskriven ovan, är nätets befintliga belastningskurva avgörande för hur 

elnätet klarar det tillkommande effektbehovet och då särskilt under kalla 

dagar när det befintliga effektbehovet är som störst. 

I diagram 5 visas belastningskurvan för det dygn med högst belastning i nätet 

under 2021. Det bör särskilt noteras att den befintliga effekttoppen inte 

sammanfaller i tid med topparna för de beräknade tillkommande effekter 

som beskrivits.   

 

Diagram 5. Elnätets belastningskurva, maximal effekt 130 kV nivå (MW) 

Adderas de två belastningskurvorna för den beräknade tillkommande 

effekten i diagram 3 och 4 till den uppmätta maximala effekten i diagram 5 

erhålls två scenarier för den framtida maximala effekten i 130 kV-nätet (se 

diagram 6). 

 
 

 
 

 

 

Diagram 6. Elnätets belastningskurva maximal effekt 130kV inkl. prognos (MW) 

I Diagram 6 framgår att den effekttopp som finns i nätet sedan tidigare inte 

kommer att öka lika mycket som den maximala tillkommande effekten, 

oavsett laststyrning eller inte, då den tas ut av den tidigare kurvformen. Det 

framgår även att laststyrningen, så som den är beräknad i detta fall, inte har 

en direkt avgörande betydelse för maxeffekten på denna spänningsnivå. 

Prognosen för den maximala effekten på 130 kV-nivå pekar, med detta 

beräkningssätt, på en effektökning på omkring 20 MW jämfört med tidigare 

uppmätt maximal effekt. Denna ökning sammanfaller väl med den, via 

sammanlagringsfaktor, beräknade effektökning på c:a 20 MW. 

Slutsats 
Borås Elnät har under många år arbetat med investeringsplanen ”2031-

projektet” där en 130 kV-ring har byggts upp omkring staden för att skapa en 

”stabil ryggrad” som klarar att möta stadens framtida utveckling, vilket 

beskrivits tidigare i texten. Beräkningarna och dimensioneringen för denna 

nätdel gjordes innan man såg den utveckling som sker idag med laddbara 

fordon och tillhörande laddinfrastruktur.  
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Men det kan trots detta konstateras att det finns bra kapacitet i nätets 

bärande 130 kV del och att denna nätdel kommer att klara den beräknade 

effektökningen på 20 MW som resultatet av utredningen visar på fram till år 

2030. 

Elnätet kommer med all säkerhet att behöva förstärkas och byggas ut på 

lågspänningsnivå och 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör redan utförda och 

idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida effektbehov i 

nätet.  

Det bör dock poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna och att 

hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera stora 

effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 

regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har 

möjlighet att leverera den effekt som behövs. 

Med bakgrund av detta kommer löpande uppföljning av utvecklingen att 

vara av yttersta vikt för att se om de parametrar som är antagna stämmer 

med den verkliga effektutvecklingen.  

 

Vidare ser Borås Elnät det som väldigt viktigt med en fortsatt långsiktig och tät 

dialog med Borås Stad för att i god tid kunna fånga upp förändringar och 

nya etableringar i framtiden. 

 
 
 

Fastställd 

 

…………………………………. 

Lars Hedendahl 

VD, Borås Elnät AB 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Krisledningsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt upprättat 
förslag. 

Sammanfattning  
Förslaget till förändringar av reglemente för Krisledningsnämnden avser 
uppdatering av antalet ersättare i nämnden, innebärande en ökning av antalet 
från fyra till fem ersättare. 

Ärendet i sin helhet 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav dessa 
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Förslag; 
§ 3 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Krisledningsnämndens reglemente – rent  
2. Bilaga, Krisledningsnämndens reglemente – spårbara ändringar 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Krisledningsnämnden 
2. Nämndgruppen 
3. Borås Stads författningssamling, Lisette Elander 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Men det kan trots detta konstateras att det finns bra kapacitet i nätets 

bärande 130 kV del och att denna nätdel kommer att klara den beräknade 

effektökningen på 20 MW som resultatet av utredningen visar på fram till år 

2030. 

Elnätet kommer med all säkerhet att behöva förstärkas och byggas ut på 

lågspänningsnivå och 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör redan utförda och 

idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida effektbehov i 

nätet.  

Det bör dock poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna och att 

hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera stora 

effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 

regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har 

möjlighet att leverera den effekt som behövs. 

Med bakgrund av detta kommer löpande uppföljning av utvecklingen att 

vara av yttersta vikt för att se om de parametrar som är antagna stämmer 

med den verkliga effektutvecklingen.  
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-xx-xx 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-xx-xx 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 

 

  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.  

§ 4 Administration 
 
Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 
utbildning eller övning. 
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Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-xx-xx 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2022-xx-xx 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 

 

  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fyra fem ersättare.  

§ 4 Administration 
 
Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 
utbildning eller övning. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
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Besöksadress 
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Hemsida 
boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

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

 

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

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

Nr 154
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda  
gynnande biståndsbeslut år 2022
2022-11-07  Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2022 

Samverkan 
Ingen samverkan 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ – och familjeomsorgsnämnden 
3. Sociala omsorgsnämnden 
4. Stadsrevisionen 
5. Vård- och äldrenämnden 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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2022-11-07 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna 

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

 

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

 

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

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna 

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

 

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

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen 
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I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende.                 

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

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

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

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

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

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2022 

Samverkan 
Ingen samverkan 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ – och familjeomsorgsnämnden 
3. Sociala omsorgsnämnden 
4. Stadsrevisionen 
5. Vård- och äldrenämnden 
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I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende.                 

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

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

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

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

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

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2022 

Samverkan 
Ingen samverkan 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ – och familjeomsorgsnämnden 
3. Sociala omsorgsnämnden 
4. Stadsrevisionen 
5. Vård- och äldrenämnden 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
2022-10-12 
 

 

 
Bilaga 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 30 juni 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1006 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 892 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 400 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 827 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 828 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 639 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 610 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 615 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 727 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 827 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 827 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 846 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 400 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 829 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 827 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 827 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 648 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 302 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 318 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 331 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 265 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 230 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 211 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 260 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 279 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 91 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 178 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 168 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 129 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 121 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 121 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson  K 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson  M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson  M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson  M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

2964 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

2338 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1849 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1878 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1750 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1330 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

944 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

587 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

233 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

217 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

205 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för barn 

517 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 1374 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 965 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 524 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 253 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 324 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 401 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 279 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 279 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 265 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 112 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Personlig assistans 556 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Personlig assistans 149 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 421 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 461 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 524 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 321 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 182 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 241 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 130 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 161 M 

      

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Funktionshinderverksamhet  
Sociala omsorgsförvaltningen har under tredje kvartalet 2021 implementerat en ny ru-
tin för hur ej verkställda beslut redovisas internt. Resultatet av detta har varit att ett 
flertal beslut identifierats där insatsen till fullo inte verkställs samt att ett antal tidigare 
redovisade beslut nu identifierats som verkställda.  
 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av det andra kvartalet 2022 rapporterades 32 beslut om daglig verksam-
het enligt LSS som ej verkställda. Under rapporteringsperioden har 5(4) 10 tidigare 
rapporterade beslut verkställts eller avslutats. De bakomliggande orsakerna till varför 
de aktuella besluten om daglig verksamhet enligt LSS ej verkställts ligger enligt verk-
ställigheten huvudsakligen på individnivå. Det finns många hinder i vardagen, såväl 
fysiska som psykiska utöver oro för covid, som gör det svårt för brukarna att komma 
till verksamheten. I vissa fall upplever verkställigheten även att vissa brukare inte alltid 
är motiverade att delta, trots att brukarna sökt insatsen. Vissa brukare har vidare av-
sagt sig insatsen till utföraren men ärendet har ännu inte avslutats hos handläggaren. 
Något enstaka beslut är ej verkställt till följd av hög arbetsbelastning inom organisat-
ionen.  
Verkställigheten arbetar löpande för att verkställa de ej verkställda besluten genom 
samverkan med brukare, anhöriga och övriga professionella aktörer som finns runt 
varje enskild brukare. Insatser för att underlätta i detta arbete, som förutbestämd tvär-
professionell samverkanstid samt arbete med att förbättra den interna kommunikat-
ionen mellan utförare och myndighetsutövning, ses som utvecklingsområden. En 
stödpedagog som är anställd inom daglig verksamhet kan vara till stöd för att verk-
ställa beslut.  
 
Kontaktperson enligt LSS  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades fyra beslut om kontaktperson en-
ligt LSS som ej verkställda eller delvis ej verkställda. Under rapporteringsperioden har 
6 tidigare rapporterade beslut verkställts eller avslutats. Anledningen till de ej verk-
ställda/delvis verkställda besluten är, enligt ansvarig verkställighet, svårigheter att re-
krytera kontaktpersoner, matchningen mellan brukare och kontaktperson eller att den 
enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet utifrån rädsla att smittas av 
covid-19.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera kontaktpersoner. För att göra 
det lättare att söka kontaktpersonsuppdrag har en länk skapats på Borås Stads webb-
sida där en intresseanmälan kan fyllas i. Där finns även information om vad det inne-
bär att bli kontaktperson för barn och vuxna med funktionsnedsättning.  
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades 11 beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda. 
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Ett tidigare rapporterat beslut har verkställts under rapporteringsperioden. Samtliga 
av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder enligt 
LSS inom Borås Stad för personer med utåtagerande beteende. Vissa individer har 
specifika krav på stadsdel, standard eller brist på bostad med särskilda resurser för 
andra individuella behov. Verkställigheten arbetar med att göra vissa omflyttningar i 
syfte att utnyttja resurserna bättre. Ett nytt boende för personer med utåtagerande be-
teende planeras och beräknas öppna hösten 2023. Boendet beräknades öppna under 
2022 men har försenats eftersom bygglovet överklagats.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades ett beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar enligt LSS som ej verkställt. Anledningen till detta 
uppges vara att brister i arbetsmiljön kring den enskilda brukaren medfört ett skydds-
stopp som ännu inte är hävt.  
 
Korttidsvistelse enligt LSS  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades fyra beslut om korttidsvistelse 
som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har inga tidigare 
rapporterade beslut verkställts. Inom korttiden finns ett flertal barn och ungdomar 
som inte önskar stanna över natt, utan väljer att åka hem för att återkomma följande 
5(5) morgon istället. Detta medför att insatsen rapporteras som delvis verkställd. 
Verkställigheten har kontinuerlig dialog med barn/vårdnadshavare för att möta behov 
och önskemål, arbetar med ett långsiktigt perspektiv då inskolning i verksamheten 
normalt kan ta mycket lång tid.  
 
Avlösarservice enligt LSS  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades 6 beslut om avlösarservice enligt 
LSS som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har ett tidi-
gare rapporterat beslut verkställts. Verkställigheten uppger dels svårighet att rekrytera 
och behålla behörig personal samt orimliga förväntningar från anhöriga till brukaren 
som främsta anledningen till de ej verkställda besluten. Verksamheten arbetar aktivt 
med att rekrytera personal.  
 
Personlig assistans  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades två beslut om personlig assistans 
enligt LSS som ej verkställda. I det ena ärendet har vissa dubbelbemanningspass inte 
kunnat täckas då introduktion av nyanställda på arbetsplatsen, utifrån brukarens be-
hov, tar mycket lång tid. Beslutet har verkställts delvis genom att verkställigheten kö-
per tjänst natt av Vård- och äldreförvaltningen. I det andra ärendet vill inte vårdnads-
havare verkställa beslutet fullt ut just nu i väntan på att beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar ska verkställas. För brukarens bästa kommer förhopp-
ningsvis anställda på boendet att sakta kunna introduceras.  
 
Ledsagarservice  
Vid utgången av andra kvartalet 2022 rapporterades åtta beslut om avlösarservice en-
ligt LSS som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har ett ti-
digare rapporterat beslut verkställts. Verksamheten beskriver att svårigheten att verk-
ställa besluten beror på svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att brukare 
avböjer insatsen. Verksamheten arbetar aktivt med att rekrytera personal. 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden  X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 1388 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 473 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 403 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 343 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 193 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 190 M 

      

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt  

221 M 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt  

129 K 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

108 M 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

92 K 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

91 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

483 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

342 M 
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden  X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 1388 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 473 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 403 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 343 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 193 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 190 M 

      

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt  

221 M 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt  

129 K 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

108 M 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

92 K 

IFO Vuxen  X Boendesocial 
insats med 
andrahandskontrakt 

91 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

483 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

342 M 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3672

2 (3) 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

113 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 281 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 92 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 833 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 637 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 379 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 217 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 211 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 107 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 127 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig sysselsättning 120 K 

      

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 729       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 692 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 527 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 507 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 443 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 364 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 364 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 349 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 339 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 332 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 331 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 286 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 276 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 275 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 273 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 237 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 216 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 216       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 204 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 204 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 198 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 196 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 191 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 189 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 167 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 167 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 161 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 157 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 156 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 150 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 150 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 146 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 143 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 140       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 140 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 133 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 126 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 126 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 115 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 112 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 112 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 107 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 105 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 104 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 98 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94       M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 91 K 

      

VÄF Myndighet  X Hemtjänst 90 K 

      

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 112 K 
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Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under andra 
kvartalet 2022. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Sammanställning 
Andra kvartalet 2022 är det elva ej verkställda beslut som rapporteras. Det är ett 
beslut mer än 
första kvartalet. Sex av de ej verkställda besluten avser området barn och unga medan 
fem avser området vuxen. Av insatserna inom barn och unga-området gäller samtliga 
beslut kontaktfamilj, tre flickor och tre pojkar berörs. Inom vuxenområdet gäller 
samtliga ej verkställda beslut boendesocial insats med andrahandskontrakt. Det är två 
kvinnor och tre män som berörs. 
 
Kontaktfamilj 
Ej verkställda beslut gällande insatsen kontaktfamilj har minskat sedan kvartal 4, 2021, 
men ökade med ett ej verkställt beslut nu vid kvartal 2, 2022. Beslutet med längst 
väntetid är till ett tidigare familjehemsplacerat barn, vilket övergått till en 
vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i över tre år på en kontaktfamilj. Det har 
av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj 
samt barnets vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. Förra våren gjordes 
försök att få till stånd ett nätverksarbete, för att göra ytterligare försök att hitta 
resurser inom det egna nätverket, men nätverket är ytterst litet så detta gick inte att 
genomföra. Nu finns det emellertid en tilltänkt kontaktfamilj som utreds av 
Familjehemsenheten. 
Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits 
tilltänkta kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har 
tackat nej till uppdraget. Det finns även stora svårigheter att hitta kontaktfamiljer som 
matchar barnens behov då det råder brist på uppdragstagare. Samtliga barn har andra 
pågående insatser i form av öppenvård till familjerna eller kontaktperson. Dialog och 
uppföljning av befintliga insatser sker kontinuerligt. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 221 dagar har tidigare 
tackat nej till erbjuden lägenhet i början av året. Han har önskat överklaga 
erbjudandet om den lägenheten då han önskar en större lägenhet. Han har därmed 
fått ett avslagsbeslut gällande den specifika lägenheten, men han har ännu inte 
inkommit med någon överklagan. Således har mannen varit beviljad insats och 
erbjudits lägenhet, men har valt att tacka nej till den. 
Kvinnan med ej verkställt beslut på 129 dagar och mannen med ej verkställt beslut på 
108 dagar har båda beviljats bistånd till korttidsboende i avvaktan på att boendesocial 
insats med andrahandskontrakt ska verkställas. Genom korttidsboendet får klienterna 
sitt behov av boende i nuläget tillgodosett. 
Kvinnan som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 92 dagar bor hos tidigare 
sambo/expojkvän i avvaktan på att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan 
verkställas. Hon har därmed sitt behov av boende tillgodosett i nuläget. 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 91 dagar får vård på 
rättspsykiatrisk avdelning. Han kommer att få vara kvar på avdelningen i avvaktan på 
att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan verkställas och har därmed sitt 
behov boende tillgodosett i nuläget.  
 
Analys 
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Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under andra 
kvartalet 2022. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Sammanställning 
Andra kvartalet 2022 är det elva ej verkställda beslut som rapporteras. Det är ett 
beslut mer än 
första kvartalet. Sex av de ej verkställda besluten avser området barn och unga medan 
fem avser området vuxen. Av insatserna inom barn och unga-området gäller samtliga 
beslut kontaktfamilj, tre flickor och tre pojkar berörs. Inom vuxenområdet gäller 
samtliga ej verkställda beslut boendesocial insats med andrahandskontrakt. Det är två 
kvinnor och tre män som berörs. 
 
Kontaktfamilj 
Ej verkställda beslut gällande insatsen kontaktfamilj har minskat sedan kvartal 4, 2021, 
men ökade med ett ej verkställt beslut nu vid kvartal 2, 2022. Beslutet med längst 
väntetid är till ett tidigare familjehemsplacerat barn, vilket övergått till en 
vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i över tre år på en kontaktfamilj. Det har 
av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj 
samt barnets vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. Förra våren gjordes 
försök att få till stånd ett nätverksarbete, för att göra ytterligare försök att hitta 
resurser inom det egna nätverket, men nätverket är ytterst litet så detta gick inte att 
genomföra. Nu finns det emellertid en tilltänkt kontaktfamilj som utreds av 
Familjehemsenheten. 
Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits 
tilltänkta kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har 
tackat nej till uppdraget. Det finns även stora svårigheter att hitta kontaktfamiljer som 
matchar barnens behov då det råder brist på uppdragstagare. Samtliga barn har andra 
pågående insatser i form av öppenvård till familjerna eller kontaktperson. Dialog och 
uppföljning av befintliga insatser sker kontinuerligt. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 221 dagar har tidigare 
tackat nej till erbjuden lägenhet i början av året. Han har önskat överklaga 
erbjudandet om den lägenheten då han önskar en större lägenhet. Han har därmed 
fått ett avslagsbeslut gällande den specifika lägenheten, men han har ännu inte 
inkommit med någon överklagan. Således har mannen varit beviljad insats och 
erbjudits lägenhet, men har valt att tacka nej till den. 
Kvinnan med ej verkställt beslut på 129 dagar och mannen med ej verkställt beslut på 
108 dagar har båda beviljats bistånd till korttidsboende i avvaktan på att boendesocial 
insats med andrahandskontrakt ska verkställas. Genom korttidsboendet får klienterna 
sitt behov av boende i nuläget tillgodosett. 
Kvinnan som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 92 dagar bor hos tidigare 
sambo/expojkvän i avvaktan på att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan 
verkställas. Hon har därmed sitt behov av boende tillgodosett i nuläget. 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 91 dagar får vård på 
rättspsykiatrisk avdelning. Han kommer att få vara kvar på avdelningen i avvaktan på 
att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan verkställas och har därmed sitt 
behov boende tillgodosett i nuläget.  
 
Analys 
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Antalet ej verkställda beslut har minskat och var det lägsta antalet sedan kvartal 4, 
2020 vid föregående kvartalsrapport. Kvartal 2, 2022, har antalet ökat med ett ej 
verkställt beslut, men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå. 
Då det gäller insatsen kontaktfamilj, som i grunden bygger på ett samhälleligt 
engagemang hos medborgarna, pågår ett omfattande och kontinuerligt arbete att 
rekrytera och utreda nya uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya 
uppdragstagare som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det är flera syskon 
som önskar en och samma kontaktfamilj eller om det finns specifika behov. 
Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att 
hitta lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja. 
Samtliga barn har andra insatser och kontinuerlig kontakt med socialtjänsten. 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden fick hela ansvaret för myndighetsutövningen för 
målgruppen, som breddats något jämfört med tidigare. Samverkan mellan Individ och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden gällande verkställighet av 
boendesocial insats med andrahandskontrakt pågår kontinuerligt. Behov av boende 
tillgodoses hos samtliga klienter i avvaktan på att insatsen kan verkställas.  
  
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under andra kvartalet 2022 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Under rapporteringsperioden har ett tidigare rapporterat beslut 
verkställts. Ett av de ej verkställda besluten avvaktar verkställande på grund av 
brukarens hälsa. En brukare ska på visning av en bostad inom kort. 
Brist på bostäder med personal på natten. 
 
Kontaktperson 
Under det andra kvartalet 2022 rapporterades två beslut 
 
Boendestöd 
Under det andra kvartalet 2022 rapporterades sju beslut om boendestöd enligt SoL 
som helt eller delvis ej verkställda. Under rapporteringsperioden har tio tidigare 
rapporterade beslut verkställts eller avslutats. Orsaker till att brukare inte tar emot är 
i ett fåtal fall rädsla för smittspridning av Covid-19, utlandsvistelse eller hälsoskäl. 
Resterande avböjer då de inte vill ha insats eller löser det på annat sätt. 
Gällande smittspridning följer verkställigheten basala hygienrutiner och använder 
skyddsutrustning, vilket brukare är informerade om. Verkställigheten genomför ett 
motiverande arbete för att få brukare att ta emot beviljade insatser. All personal 
utbildas i motiverande samtal. Verkställigheten har ett tätt samarbete med handläggare 
för att aktuella insatser ska matcha individernas behov. 
 
Daglig sysselsättning 
Under det andra kvartalet 2022 rapporterades ett beslut om daglig sysselsättning 
enligt SoL som ej verkställt. Under rapporteringsperioden har två tidigare 
rapporterade beslut verkställts eller avslutats. Verkställigheten ser att anledningen till 
det ej verkställda beslutet ligger på individnivå. Arbetskonsulent har regelbunden 
kontakt med brukaren för att hitta ny plats för daglig sysselsättning. 
Förvaltningen har anställt två aktiveringspedagoger för att arbeta med personer som 
inte har andra pågående insatser. Dessa kan stötta den enskilde genom att motivera 
och uppmuntra personen att komma och prova på sysselsättning. 
 
Vård- och äldrenämnden 
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Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 50 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, vilket är fem fler än föregående kvartal. Av dessa gäller 48 insatsen vård- 
och omsorgsboende, en hemtjänst och en dagverksamhet för person under 65 år. 

 

Vård- och omsorgsboende  
Av de 48 personer som inte fått sitt beslut om vård- och omsorgsboende verkställt är 
det 17 stycken som inte fått något erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende 
alls. Det är tre fler än för kvartal 1. Antalet perso-ner som tackar nej till erbjuden 
boendeplats, och vill vänta kvar på sin önskeplacering, tenderar öka igen efter 
pandemin. 

Det finns ingen direkt skillnad i antal bifall på vård- och omsorgsboende för åren 
2020, 2021 och första halvåret 2022 som skulle förklara det ökade antalet ej verk-
ställda beslut. Dock var det betydligt färre som avled på vård- och omsorgsboendena 
under 2021 vilket påverkade omsättningstakten på platserna vilket har fått konse-
kvenser även in i 2022 med köbildning. Nämnden har 866 boendeplatser och kvartal 
1 2021, då många avvaktade att flytta in på grund av pandemin, var snittet på belagda 
platser 807. Under hösten 2021 ökade inflyttningarna och under kvartal 4 var samma 
siffra 852. Under 2022 har kvartal 1 respektive kvartal 2 ett snitt på 843 och 844. Att 
beläggningsgraden minskat något under första halvåret 2022 beror på att något fler 
brukare än under hösten 2021 har avlidit varpå fler lediga dygn uppstår i samband 
med in och utflytt. 

Under våren 2022, då det var köbildning till vård- och omsorgsboendena, fick vissa 
brukare som inte kunde vistas i hemmet i väntan på boendeplats vistas på en kort-
tidsenhet. Detta medförde att det även blev fullbelagt på nämndens korttidsplatser 
varpå flera åtgärder vidtogs för att öka upp antalet platser. Bland annat skedde över-
beläggning på stadens egna korttidsenheter samt gjorde nämnden vårdköp av både 
korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser i kranskommunen Ulricehamn. 
Inför sommaren signalerade Ulricehamn att de inte hade möjlighet att sälja korttids-
platser under sommaren varpå detta upphörde i början av juni 2022. På grund av 
något mindre efterfrågan av korttidsplatser samt att vissa på korttiden kunnat få sitt 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställt har det under sommaren funnits 
förhål-landevis god tillgång till korttidsplatser i den egna regin. Om behov av fler 
korttids-platser uppstår under hösten kan samarbete med Ulricehamn återupptas. 

Biståndshandläggaren har ett uppföljningsansvar under tiden som ett bifallsbeslut inte 
kan verkställas. Syftet är att undersöka hur behovet tillgodoses under tiden och man 
ska också erbjuda alternativt stöd i avvaktan på att den egentliga insatsen kan verk-
ställas. 

 

Hemtjänst  
Beslutet som inte verkställts för hemtjänst (avlösning i hemmet) gäller en person som 
är demenssjuk. Personen har erbjudits avlösning men har inte använt sig av insatsen. 
Personen har även varit beviljad dagverksamhet för demenssjuka. Båda insatserna 
sades upp av närstående i slutet av juli på grund av flytt till Borås Stads 
trygghetsboende. Ansvarig handläggare har kommit överens med makeparet om att 
göra ett uppföljande hembesök efter flytten i september. 

 

Dagverksamhet  
Beslutet som inte verkställts för dagverksamhet under 65 år, gäller en person som 
erbjudits plats på klubb Viskan men ville avvakta på grund av flytt till Borås Stads 
boende för missbrukare. Vid uppföljande telefonsamtal i slutet av juli månad avsäger 
sig personen insatsen. 
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Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 50 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, vilket är fem fler än föregående kvartal. Av dessa gäller 48 insatsen vård- 
och omsorgsboende, en hemtjänst och en dagverksamhet för person under 65 år. 

 

Vård- och omsorgsboende  
Av de 48 personer som inte fått sitt beslut om vård- och omsorgsboende verkställt är 
det 17 stycken som inte fått något erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende 
alls. Det är tre fler än för kvartal 1. Antalet perso-ner som tackar nej till erbjuden 
boendeplats, och vill vänta kvar på sin önskeplacering, tenderar öka igen efter 
pandemin. 

Det finns ingen direkt skillnad i antal bifall på vård- och omsorgsboende för åren 
2020, 2021 och första halvåret 2022 som skulle förklara det ökade antalet ej verk-
ställda beslut. Dock var det betydligt färre som avled på vård- och omsorgsboendena 
under 2021 vilket påverkade omsättningstakten på platserna vilket har fått konse-
kvenser även in i 2022 med köbildning. Nämnden har 866 boendeplatser och kvartal 
1 2021, då många avvaktade att flytta in på grund av pandemin, var snittet på belagda 
platser 807. Under hösten 2021 ökade inflyttningarna och under kvartal 4 var samma 
siffra 852. Under 2022 har kvartal 1 respektive kvartal 2 ett snitt på 843 och 844. Att 
beläggningsgraden minskat något under första halvåret 2022 beror på att något fler 
brukare än under hösten 2021 har avlidit varpå fler lediga dygn uppstår i samband 
med in och utflytt. 

Under våren 2022, då det var köbildning till vård- och omsorgsboendena, fick vissa 
brukare som inte kunde vistas i hemmet i väntan på boendeplats vistas på en kort-
tidsenhet. Detta medförde att det även blev fullbelagt på nämndens korttidsplatser 
varpå flera åtgärder vidtogs för att öka upp antalet platser. Bland annat skedde över-
beläggning på stadens egna korttidsenheter samt gjorde nämnden vårdköp av både 
korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser i kranskommunen Ulricehamn. 
Inför sommaren signalerade Ulricehamn att de inte hade möjlighet att sälja korttids-
platser under sommaren varpå detta upphörde i början av juni 2022. På grund av 
något mindre efterfrågan av korttidsplatser samt att vissa på korttiden kunnat få sitt 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställt har det under sommaren funnits 
förhål-landevis god tillgång till korttidsplatser i den egna regin. Om behov av fler 
korttids-platser uppstår under hösten kan samarbete med Ulricehamn återupptas. 

Biståndshandläggaren har ett uppföljningsansvar under tiden som ett bifallsbeslut inte 
kan verkställas. Syftet är att undersöka hur behovet tillgodoses under tiden och man 
ska också erbjuda alternativt stöd i avvaktan på att den egentliga insatsen kan verk-
ställas. 

 

Hemtjänst  
Beslutet som inte verkställts för hemtjänst (avlösning i hemmet) gäller en person som 
är demenssjuk. Personen har erbjudits avlösning men har inte använt sig av insatsen. 
Personen har även varit beviljad dagverksamhet för demenssjuka. Båda insatserna 
sades upp av närstående i slutet av juli på grund av flytt till Borås Stads 
trygghetsboende. Ansvarig handläggare har kommit överens med makeparet om att 
göra ett uppföljande hembesök efter flytten i september. 

 

Dagverksamhet  
Beslutet som inte verkställts för dagverksamhet under 65 år, gäller en person som 
erbjudits plats på klubb Viskan men ville avvakta på grund av flytt till Borås Stads 
boende för missbrukare. Vid uppföljande telefonsamtal i slutet av juli månad avsäger 
sig personen insatsen. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00730 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11, Vesta 12. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag om förhyrning av lokal på 
Fabriksgatan 11, Vesta 12, under förutsättning att även Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget, från preliminärt den 1 
augusti 2023 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 2 240 100 
kronor.         

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-09-20 att godkänna avtalsförslaget  
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
detsamma samt att skicka vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att utöka med ytterligare två 
utbildningar per år de närmaste åren. Det finns en prognos på en volymökning 
med ca 15 % för vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. Genom 
förhyrning av Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen tillgodoses.  

Lokalernas yta är ca 1 572 m2 och är belägna på Fabriksgatan 11, Vesta 12 och  
hyresvärd är Handelsbolaget Kv Vesta 12. Hyran uppgår till 2 240 100 
kronor/år med en avtalstid på 10 år och med en preliminär inflytt 2023-08-01.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om förhyrning av lokal på Fabriksgatan 
11 för Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

Nr 155
Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11, Vesta 12.
2022-11-07  Dnr KS 2022-00730 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Hyra Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vesta 12
Adress Fabriksgatan 11
Hyresvärd Handelsbolaget Kv Vesta 12
Yta ca 1 572 kvm
Hyra 2 240 100 kr 1 425 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2023-08-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Klass Ny
Schablonhyra 1 336 kr/kvm Nivå 2022
Årshyra 2 100 192 kr
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Hyra Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vesta 12
Adress Fabriksgatan 11
Hyresvärd Handelsbolaget Kv Vesta 12
Yta ca 1 572 kvm
Hyra 2 240 100 kr 1 425 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2023-08-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Klass Ny
Schablonhyra 1 336 kr/kvm Nivå 2022
Årshyra 2 100 192 kr



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3680

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 117 Dnr LFN 2022-003082.6.1.2 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00308 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Ritning 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00308 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Ritning 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Hyra Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vesta 12
Adress Fabriksgatan 11
Hyresvärd Handelsbolaget Kv Vesta 12
Yta ca 1 572 kvm
Hyra 2 240 100 kr 1 425 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2023-08-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Klass Ny
Schablonhyra 1 336 kr/kvm Nivå 2022
Årshyra 2 100 192 kr



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  24 n

ovem
ber 2022

 B 3683



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3684

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 117 Dnr LFN 2022-003082.6.1.2 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 

2. Ritning 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-20 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00308 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för 
Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 
Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler idag fullt ut. Två nya utbildningar startar 
inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att växa med ytterligare två 
utbildningar per år de närmsta tre åren. Det finns en prognos på en 
volymökning på ca 15 % för Vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. 
Genom nyförhyrning på Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen 
tillgodoses. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Avtalsförslag 
2. Ritning 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00758 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utdebitering av Skattesatsen för 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Skattesatsen för 2023 fastställs preliminärt till 21,31%. 

 

Ärendet i sin helhet 
Enligt kommunallagen skall kommunens budget fastställas av 
Kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår skall budgeten 
fastställas av den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen. Om budgeten till 
följd av särskilda förhållanden ej kan fastställas före november månads utgång, 
skall Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten 
skall därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får 
då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns 
skäl därtill.  

Budgetförslaget för 2023 kommer att föreläggas nyvalda Kommunfullmäktige 
vid decembersammanträdet. Ett preliminärt beslut rörande skattesatsen måste 
därför fattas av Kommunfullmäktige på novemberssammanträdet. 
Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen på 21,31% hålls oförändrad under 
2023. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ekonomistyrning 
 
 
Ulf Olson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00758 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utdebitering av Skattesatsen för 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Skattesatsen för 2023 fastställs preliminärt till 21,31%. 

 

Ärendet i sin helhet 
Enligt kommunallagen skall kommunens budget fastställas av 
Kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår skall budgeten 
fastställas av den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen. Om budgeten till 
följd av särskilda förhållanden ej kan fastställas före november månads utgång, 
skall Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten 
skall därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får 
då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns 
skäl därtill.  

Budgetförslaget för 2023 kommer att föreläggas nyvalda Kommunfullmäktige 
vid decembersammanträdet. Ett preliminärt beslut rörande skattesatsen måste 
därför fattas av Kommunfullmäktige på novemberssammanträdet. 
Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen på 21,31% hålls oförändrad under 
2023. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ekonomistyrning 
 
 
Ulf Olson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 156
Utdebitering av Skattesatsen för 2023 
2022-11-07  Dnr KS 2022-00758 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00716 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport januari - augusti 2022  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Delårsrapport januari – augusti godkänns 

Sociala omsorgsnämndens ”Utredning Aktivitetshus” behandlas i samband med 
delårsrapporten och godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2023. 

Sammanfattning  
För kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 699 
mnkr efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas 
årsresultatet, exklusive elimineringar, för koncernen till 508 mnkr, att jämföra 
med budgeterade 202 mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs primärt till ökade 
skatteintäkter, lägre kostnader samt realisationsvinster från 
fastighetsförsäljningar i kommunen. Totalt sett visar även bolagen positiv 
budgetavvikelse, främst hänförligt till Borås Energi och Miljö AB som haft 
högre elintäkter till följd av höga elpriser och ökad elproduktion.  

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än 
budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas 
bedömda utfall ligger årsprognosen för resultatet just nu på +360 mnkr vilket 
väl stöds av det redovisade periodresultat per augusti på +537 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport januari – augusti 2022 
2. Utredning aktivitetshus 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Nämnder och bolag 

 
 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 157
Delårsrapport januari - augusti 2022 
2022-11-07  Dnr KS 2022-00716 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 
Borås Stad upprättar en sammanställd delårsrapport för kommunkoncernen i enlighet med Lag om 
kommunal bokföring och redovisning. I nedanstående bilder framgår den kommunala koncernen per 
2022-08-31. Koncernen utgörs av Borås Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i 
vilka Borås Stad har ekonomiska åtaganden överstigande 20 %. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Året startade med fortsatt påverkan av Coronapandemin och stor sjukfrånvaro i många av koncernens 
verksamheter. Dock klingade smittspridningen snabbt av under tidig vår och återgången till "det nya 
normala" kunde påbörjas. I februari startade kriget i Ukraina vilket medförde arbete och beredskap för 
eventuella effekter som det kunde medföra. Bland annat ställdes lokaler iordning för mottagande av 
ukrainska flyktingar. I följderna av kriget är det nu flera faktorer i omvärlden som påverkar 
verksamheterna, bland annat diverse kostnadsökningar utifrån inflation och höjda materialpriser. 
Dyrare elpriser har blivit ett stort samtalsämne där verksamheterna ser över förbrukning och möjliga 
effektiviseringsåtgärder. Några av koncernens bolag sitter med bra avtal gällande driftskostnader medan 
andra får en direkt resultateffekt av prishöjningar. Verksamheterna berörs också av brist på varor och 
material, vilket bland annat påverkar kommunens och bostadsbolagens planerade underhåll och leder 
till lägre underhållskostnader. Koncernens bolag påverkas även av högre räntekostnader, även om 
räntorna inte stiger i samma utsträckning som marknadsräntorna då internbanken, som sköter bolagens 
finansiering, har en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år. Några bolag ökar sin omsättning, främst 
Borås Energi och Miljö AB som gynnas av höga elpriser och ökad elproduktion. Borås Djurpark & 
Camping AB har tappat parkbesökare jämfört med föregående år medan campingen har haft en bättre 
säsong. 

Tvister  
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp inkl. moms uppgår till 67,5 mnkr varav 
kommunen har reserverat 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en eventuell kundförlust. 
Huvudförhandling i Tingsrätten har ännu inte inletts. 

Borås Energi och Miljö AB har ett pågående skiljeförande gällande en tvist med den entreprenör som 
uppförde kraftvärmeverket i EMC-projektet. Dom i processen förväntas komma i slutet på 2022. 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar fortsätter, och hittills i år uppgår de till 916 mnkr. 
Kommunen står för 378 mnkr och bolagen för 538 mnkr. Prognosen för helåret är 1 878 mnkr. Under 
året har AB Bostäder i Borås slutfört nybyggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden och 107 
studentlägenheter i Glesvingen i Knalleland. 

Förutom nedanstående angivna projekt pågår bland annat Borås Elnät AB:s utbyggnad av 
elledningsinfrastruktur i form av en 130 kilovoltsring runt Borås och mätarbytesprojektet FRAMM. 
Borås kommuns Parkerings AB:s investering i nytt p-hus är försenad på grund av överklagan. 

Viskaforshem AB:s uppförande av trygghetsboendet Friskafors är i slutfasen med inflyttning i 
september. Bolaget har under året lyft en fördyring av projektet med 15 mnkr till ägaren och 
Kommunfullmäktige har uppdragit bolaget att ta del av den värdering som Borås Stadshus AB 
genomför, och redovisa eventuella konsekvenser den värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om 
värderingen visar på ett marknadsvärde understigande bokfört värde ska en nedskrivning motsvarande 
mellanskillnaden göras. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Året startade med fortsatt påverkan av Coronapandemin och stor sjukfrånvaro i många av koncernens 
verksamheter. Dock klingade smittspridningen snabbt av under tidig vår och återgången till "det nya 
normala" kunde påbörjas. I februari startade kriget i Ukraina vilket medförde arbete och beredskap för 
eventuella effekter som det kunde medföra. Bland annat ställdes lokaler iordning för mottagande av 
ukrainska flyktingar. I följderna av kriget är det nu flera faktorer i omvärlden som påverkar 
verksamheterna, bland annat diverse kostnadsökningar utifrån inflation och höjda materialpriser. 
Dyrare elpriser har blivit ett stort samtalsämne där verksamheterna ser över förbrukning och möjliga 
effektiviseringsåtgärder. Några av koncernens bolag sitter med bra avtal gällande driftskostnader medan 
andra får en direkt resultateffekt av prishöjningar. Verksamheterna berörs också av brist på varor och 
material, vilket bland annat påverkar kommunens och bostadsbolagens planerade underhåll och leder 
till lägre underhållskostnader. Koncernens bolag påverkas även av högre räntekostnader, även om 
räntorna inte stiger i samma utsträckning som marknadsräntorna då internbanken, som sköter bolagens 
finansiering, har en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år. Några bolag ökar sin omsättning, främst 
Borås Energi och Miljö AB som gynnas av höga elpriser och ökad elproduktion. Borås Djurpark & 
Camping AB har tappat parkbesökare jämfört med föregående år medan campingen har haft en bättre 
säsong. 

Tvister  
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp inkl. moms uppgår till 67,5 mnkr varav 
kommunen har reserverat 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en eventuell kundförlust. 
Huvudförhandling i Tingsrätten har ännu inte inletts. 

Borås Energi och Miljö AB har ett pågående skiljeförande gällande en tvist med den entreprenör som 
uppförde kraftvärmeverket i EMC-projektet. Dom i processen förväntas komma i slutet på 2022. 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar fortsätter, och hittills i år uppgår de till 916 mnkr. 
Kommunen står för 378 mnkr och bolagen för 538 mnkr. Prognosen för helåret är 1 878 mnkr. Under 
året har AB Bostäder i Borås slutfört nybyggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden och 107 
studentlägenheter i Glesvingen i Knalleland. 

Förutom nedanstående angivna projekt pågår bland annat Borås Elnät AB:s utbyggnad av 
elledningsinfrastruktur i form av en 130 kilovoltsring runt Borås och mätarbytesprojektet FRAMM. 
Borås kommuns Parkerings AB:s investering i nytt p-hus är försenad på grund av överklagan. 

Viskaforshem AB:s uppförande av trygghetsboendet Friskafors är i slutfasen med inflyttning i 
september. Bolaget har under året lyft en fördyring av projektet med 15 mnkr till ägaren och 
Kommunfullmäktige har uppdragit bolaget att ta del av den värdering som Borås Stadshus AB 
genomför, och redovisa eventuella konsekvenser den värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om 
värderingen visar på ett marknadsvärde understigande bokfört värde ska en nedskrivning motsvarande 
mellanskillnaden göras. 
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Större investeringsprojekt som pågår under 2022, mnkr 

Projekt Godkänd utgift Utfall tom aug 
2022 

Prognos totalt 
utfall 

Ny Nybro 44 16 56 

Nya Fristadhallen 46 54 54 

Stinebackens förskola 50 27 50 

Strandvägens förskola 39 41 41 

Om- och tillbyggnad Myråsskolan 230 178 251 

Om- och tillbyggnad Byttorpskolan 154 146 168 

Ombyggnad Särlaskolan 247 13 247 

Fredriksborgskolan 326 51 327 

Skogsfrugatan SOL-boende 30 28 28 

Johannelundsgatan SOL-boende 55 3 55 

Nytt insamlingssystem hushållsavfall, Borås 
Energi och Miljö 149 101 149 

Projektering Nytt vattenverk, Borås Energi och 
Miljö 100 9,8 100 

Trygghetsboende, Fristadbostäder 73 44,4 73 

Trygghetsboende, Viskaforshem 105 124,7 * 120 * 

P-hus Makrillen, Borås kommuns Parkering 81 1,3 81 

* Förväntat investeringsbidrag är medräknat i prognosen men inte i utfallet t.o.m. augusti.
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Visionen om framtidens Borås - Strategiska 
målområden 

Omsorg om varandra och miljön 

Målbild 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
21 
 
Utfall År 2021 
20,9 
 
Utfall T2 2022 
19,1 

 

Analys 
Resultatet för närproducerat är i stort samma sedan 2019 och ligger runt 20 procent och därmed är inte målet uppfyllt. Då antalet 
närproducerade produkter är kopplat till upphandlat avtal finns svårighet att påverka resultatet nämnvärt under innevarande 
avtalsperiod. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
43 
 
Utfall År 2021 
41 
 
Utfall T2 2022 
39,3 
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Visionen om framtidens Borås - Strategiska 
målområden 

Omsorg om varandra och miljön 

Målbild 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
21 
 
Utfall År 2021 
20,9 
 
Utfall T2 2022 
19,1 

 

Analys 
Resultatet för närproducerat är i stort samma sedan 2019 och ligger runt 20 procent och därmed är inte målet uppfyllt. Då antalet 
närproducerade produkter är kopplat till upphandlat avtal finns svårighet att påverka resultatet nämnvärt under innevarande 
avtalsperiod. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
43 
 
Utfall År 2021 
41 
 
Utfall T2 2022 
39,3 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Analys Ekologiska inköpen minskar, det som påverkar är att livsmedelspriserna stiger av pågående krig, pandemi samt torkan och 
missväxt i Europa 
påverkar tillgången av grönsaker. 

• Kostnader för energi, transporter, djurfoder och förpackningsmaterial fortsätter stiga. 
• Tillgången och efterfrågan på råvaror (vissa råvaror finns inte att köpa eller har kostnaden ökat rejält) 

Ex. Allmans kött prishöjning 1 år (4 DLF) : 19.51 % (6 sept 2021-5 sept 2022) 
Menigo grossist prishöjning 1 år: 21.55 % (6 sept 2021-5 sept 2022) 

 

Uppdrag Analys Status T2 2022 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i de mindre 
tätorterna som vi har i Borås. 
 
År som uppdraget startar 
2017 

Västtrafik gör ett omtag kring regionens utbud 
och möjligheter för tillköp i alla kommunernas 
närtrafik. Beslut kommer att tas av Västtrafik 
och kommunen kommer behöva ta ställning 
om tillköp i oktober 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Västtrafik gör ett omtag kring regionens utbud 
och möjligheter för tillköp i alla kommunernas 
närtrafik. Beslut kommer att tas av Västtrafik 
och kommunen kommer behöva ta ställning 
om tillköp i oktober 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Arbetet avvaktar ett antaget Trafikprogram. 
Den var på remiss våren 2022 och 
remissvaren är sammanställda. Politisk 
beredning kring Trafikprogrammet kommer 
påbörjas hösten 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Utredning för centrum pågår och beräknas bli 
klar under 2022.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras 
 
År som uppdraget startar 
2018 

Utredningen är genomförd och beslut fattades 
i KF 22 juni 2022.  Genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga 
serveringar och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 
 
År som uppdraget startar 
2018 

Alla grundskolor och förskolor redovisar 
klimatpåverkan per portion offentligt i menyn. 
Redovisning kommer att prövas inom 
äldreomsorgens restauranger. På 
gymnasieskolorna som var och en har sin 
meny krävs mer av ett strukturarbete för att 
hitta formerna för redovisning. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur 
kommunen kan fortsätta arbetet med att 
optimera och samordna sina transporter, 
eventuellt i ett logistikcenter. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Utredningen planeras att påbörjas under 
tertial 3 2022.  Ej genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över behov, kostnad, placering, och innehåll 
för ett aktivitetshus för den målgrupp som 
omfattas av sociala omsorgsnämndens 
insatser. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att 
utredningen av aktivitetshus är genomförd och 
att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. Utredningen bifogas 
tertialrapport 2. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Sociala omsorgsnämnden 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
både hur klimatkrav på byggande kan skärpas 
och hur byggande av socialt hållbara områden 
kan stimuleras, via markanvisningar, och 
utifrån detta föreslå ändringar i ”Riktlinjer för 
markanvisningar för bostäder”. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Översyn av ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder” påbörjas under 2022.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Stads mångåriga internationella arbete 
med kunskapsöverföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Ärendet är fortfarande uppe för politisk 
beredning.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som en 
förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 
 
År som uppdraget startar 
2018 

Bolaget har under 2021 genomfört en 
förstudie med förutsättning att dels bygga en 
andelsägd solcellsanläggning där drift och 
underhåll och elhandel sköts av bolaget, dels 
bedriva elhandel mot slutkund och därmed 
starta en ekonomisk förening som investerar i 
en andelsägd anläggning. Förstudien har 
presenterats för Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-23 
enligt följande ” Att uppdraget från 
Kommunfullmäktige till Borås Energi och Miljö 
AB ligger fast och att Borås Energi och Miljö 
AB nu ska ta initiativ till samägd 
solcellsanläggning i form av ekonomisk 
förening som bygger och äger 
solcellsanläggningen”. Bolaget har under 
2022 startat upp en förstudie som innefattar 
framtagande av förslag på markområden 
tillsammans med Mark och Exploatering för 
etablering av solcellspark, kontakt med 
elhandelsföretag som kan sköta försäljningen 
av producerad energi, framtagande av 
investerings- och lönsamhetskalkyl med pris 
och ekonomiska förutsättningar för 
andelsägarna. Ovanstående sammanställs i 
ett prospekt för att kunna efterhöra 
marknadens intresse för en samägd 
solcellsanläggning i form av en ekonomisk 
förening. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur 
stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för 
att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Utredningen är slutförd och analysen som 
helhet finns i en slutrapport som under hösten 
kommer att delges Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Kortfattat innebär 
utredningen att projekt 2031 medfört att vi 
kommer klara den utbyggnad som kan 
förutses på 130kV-nivån men att det kommer 
krävas om- och tillbyggnader lokalt i nätet på 
lägre spänningsnivåer. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista 
möjliga kolsänkor som kommunen kan 
medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas 
utifrån deras effektivitet i termer av minskad 
koldioxid per investerad krona. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Arbetet är påbörjat och berörda aktörer har 
involverats. Sammanställning av 
rapporteringen dröjer på grund av hög 
arbetsbelastning. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
både hur klimatkrav på byggande kan skärpas 
och hur byggande av socialt hållbara områden 
kan stimuleras, via markanvisningar, och 
utifrån detta föreslå ändringar i ”Riktlinjer för 
markanvisningar för bostäder”. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Översyn av ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder” påbörjas under 2022.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Stads mångåriga internationella arbete 
med kunskapsöverföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Ärendet är fortfarande uppe för politisk 
beredning.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som en 
förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 
 
År som uppdraget startar 
2018 

Bolaget har under 2021 genomfört en 
förstudie med förutsättning att dels bygga en 
andelsägd solcellsanläggning där drift och 
underhåll och elhandel sköts av bolaget, dels 
bedriva elhandel mot slutkund och därmed 
starta en ekonomisk förening som investerar i 
en andelsägd anläggning. Förstudien har 
presenterats för Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-23 
enligt följande ” Att uppdraget från 
Kommunfullmäktige till Borås Energi och Miljö 
AB ligger fast och att Borås Energi och Miljö 
AB nu ska ta initiativ till samägd 
solcellsanläggning i form av ekonomisk 
förening som bygger och äger 
solcellsanläggningen”. Bolaget har under 
2022 startat upp en förstudie som innefattar 
framtagande av förslag på markområden 
tillsammans med Mark och Exploatering för 
etablering av solcellspark, kontakt med 
elhandelsföretag som kan sköta försäljningen 
av producerad energi, framtagande av 
investerings- och lönsamhetskalkyl med pris 
och ekonomiska förutsättningar för 
andelsägarna. Ovanstående sammanställs i 
ett prospekt för att kunna efterhöra 
marknadens intresse för en samägd 
solcellsanläggning i form av en ekonomisk 
förening. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur 
stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för 
att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Utredningen är slutförd och analysen som 
helhet finns i en slutrapport som under hösten 
kommer att delges Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Kortfattat innebär 
utredningen att projekt 2031 medfört att vi 
kommer klara den utbyggnad som kan 
förutses på 130kV-nivån men att det kommer 
krävas om- och tillbyggnader lokalt i nätet på 
lägre spänningsnivåer. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista 
möjliga kolsänkor som kommunen kan 
medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas 
utifrån deras effektivitet i termer av minskad 
koldioxid per investerad krona. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Arbetet är påbörjat och berörda aktörer har 
involverats. Sammanställning av 
rapporteringen dröjer på grund av hög 
arbetsbelastning. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2015 

Nytt kartmaterial är sammanställt kring 
konkurrerande markanvändning, främst 
bebyggelse (status 2021) i förhållande till var 
det beräknas blåsa enligt Energimyndighetens 
underlag. Buffert till störande verksamheter 
samt beräknat trafikbuller finns i internt 
kartmaterial, där den yta som blir över och då 
inte berörs av förväntat buller kan upplevas 
som tyst. 
Kartunderlag i kombination med pågående 
tillstånd, ansökningar och förfrågningar om 
vindkraftsetableringar är presenterat för 
representanter för de politiska partierna i 
Kommunstyrelsen i januari 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Enligt uppdrag har en utredning genomförts 
och ett samarbete har initierats med initialt 
fem föreningar. IOP har träffats med 
föreningarna, vilka erbjuder anpassad 
verksamhet för målgruppen vid 1 tillfällle per 
vecka. Under 2022 kommer samarbetet med 
föreningslivet utökas med ytterligare 
föreningar. Ärendet beskrivs och avslutas i 
FOFN i maj 2022 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Samarbete finns med samtliga familjecentraler 
och samhällsorientering erbjuds till 
målgruppen. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Arbetslivsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska 
under 2021 utreda förutsättningarna för att i 
högre grad kunna stötta unga, vars placering 
inom socialtjänsten kommer att upphöra, i 
deras sökande efter eget boende. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Uppdraget kommer från 2021. Nämnden har 
flera arbetssätt för att kunna stödja unga vars 
placering upphör, i deras sökande efter eget 
boende. På familjehemsenheten stöttar 
familjehemssekreteraren familjehemmen i att 
verka för att ungdomen ska bli självständig, 
ställa sig i bostadskö etc. Barnsekreterarna 
använder det strukturerade materialet På Väg 
- och har dialog med ungdomen. På liknande 
sätt arbetar HVB-Torstenssonsgatan och Lars 
Kaggsgatans stödboende med att unga ska bli 
självständiga och söka bostad. Myndighet 
unga vuxna och Myndighet barn och unga har 
en plan för att ytterligare förstärka arbetet med 
PÅ väg-materialet.  Arbetet med detta pågår. 
När detta är gjort beräknas uppdraget kunna 
betraktas som slutfört. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
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Ett tryggt och snyggt Borås 

Målbild 
Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i 
vardagen. 
 
Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och 
snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet. 
 
Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur 
där människor bor och verkar. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
96 
 
Utfall År 2021 
95,8 
 
Utfall T2 2022 
97,2 

 

Analys 
Den absoluta majoriteten av vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 97 procent känner sig trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan. Sett över en femårsperiod kan en viss höjning ses för det senaste året då de tidigare resultaten har legat runt 96 procent. 
Nämnden anser att resultatet är väldigt positivt och det är svårt att nå 100 procent då vårdnadshavare kan svara utifrån faktorer som 
är utanför Förskolenämndens kontroll, som till exempel upplevd trygghet i närområdet eller familjens situation i övrigt. Respektive 
enhet analyserar sina resultat och vidtar vid behov åtgärder för att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga. Arbetet följs upp på 
rektorernas kvalitetsdialoger. 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska 
öka, %. 
 
Utfall År 2020 
89,1 
 
Utfall År 2021 
89,3 
 
Utfall T2 2022 
88,7 

 

Analys 
Målet är inte uppnått då resultatet är något lägre jämfört med föregående år. Eleverna i årskurs 4-9 känner sig i stor utsträckning 
trygga. Resultatet har varit relativt stabilt sedan 2019, vilket går emot den nationella trenden som visar att tryggheten i skolan har 
minskat de senaste tio åren. Det genomförs ett medvetet och planerat arbete för elevers trygghet i skolenheterna. Samtidigt finns det 
en variation i resultaten mellan skolenheter. Flertalet av de skolorna med en lägre andel trygga elever har haft en 
personalomsättning och vikarier som kan ha bidragit till  den minskade tryggheten. Utav de skolor där vi kan se en uppåtgående 
trend nämns nedanstående punkter som framgångsfaktorer i deras arbete kring trygghet: 

• Vuxennärvaro så som rastvärd, korridorsvärd, kulturbärare (till exempel elevassistent som är kopplad till en klass som är 
en person som eleverna kan vända sig till när läraren byts ut) och att lärare på 7-9 har sin arbetsplats lättillgänglig för 
eleverna. 

• Rastaktiviteter. 
• Genomtänkt schemaläggning för att undvika negativa samlingar i otrygga miljöer. 
• Kafé och fritidsgård utgör en trygghet på skolan. 
• Aktiva föräldrar i föräldrarådet som jobbar med kränkande språkbruk. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3699
Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 10(47) 

Ett tryggt och snyggt Borås 

Målbild 
Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i 
vardagen. 
 
Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och 
snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet. 
 
Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur 
där människor bor och verkar. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
96 
 
Utfall År 2021 
95,8 
 
Utfall T2 2022 
97,2 

 

Analys 
Den absoluta majoriteten av vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 97 procent känner sig trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan. Sett över en femårsperiod kan en viss höjning ses för det senaste året då de tidigare resultaten har legat runt 96 procent. 
Nämnden anser att resultatet är väldigt positivt och det är svårt att nå 100 procent då vårdnadshavare kan svara utifrån faktorer som 
är utanför Förskolenämndens kontroll, som till exempel upplevd trygghet i närområdet eller familjens situation i övrigt. Respektive 
enhet analyserar sina resultat och vidtar vid behov åtgärder för att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga. Arbetet följs upp på 
rektorernas kvalitetsdialoger. 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska 
öka, %. 
 
Utfall År 2020 
89,1 
 
Utfall År 2021 
89,3 
 
Utfall T2 2022 
88,7 

 

Analys 
Målet är inte uppnått då resultatet är något lägre jämfört med föregående år. Eleverna i årskurs 4-9 känner sig i stor utsträckning 
trygga. Resultatet har varit relativt stabilt sedan 2019, vilket går emot den nationella trenden som visar att tryggheten i skolan har 
minskat de senaste tio åren. Det genomförs ett medvetet och planerat arbete för elevers trygghet i skolenheterna. Samtidigt finns det 
en variation i resultaten mellan skolenheter. Flertalet av de skolorna med en lägre andel trygga elever har haft en 
personalomsättning och vikarier som kan ha bidragit till  den minskade tryggheten. Utav de skolor där vi kan se en uppåtgående 
trend nämns nedanstående punkter som framgångsfaktorer i deras arbete kring trygghet: 

• Vuxennärvaro så som rastvärd, korridorsvärd, kulturbärare (till exempel elevassistent som är kopplad till en klass som är 
en person som eleverna kan vända sig till när läraren byts ut) och att lärare på 7-9 har sin arbetsplats lättillgänglig för 
eleverna. 

• Rastaktiviteter. 
• Genomtänkt schemaläggning för att undvika negativa samlingar i otrygga miljöer. 
• Kafé och fritidsgård utgör en trygghet på skolan. 
• Aktiva föräldrar i föräldrarådet som jobbar med kränkande språkbruk. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %. 

Utfall År 2021 
94,6 

Utfall T2 2022 
95,3 

Analys 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och sociala klimat genom att ta 
ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. 
Inom området värdegrund finns påståendet "Jag känner mig trygg". Över tid har en hög andel av eleverna svarat i elevenkäten att de 
känner sig trygga (utfall saknas för 2020, på grund av Covid-19 kunde inte enkäten genomföras fullt ut). 

Senaste sammanvägda resultat av elevenkäten för samtliga verksamheter (Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning) är 
95,3 % (20/21 94,6 %).Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. 

Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2022-2026 och skolornas egna utvecklingsplaner. 
Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och gjorda analyser. I ljuset av 
den situation som verksamheten befunnit sig i under pandemin får de fortsatt höga värden på elevernas upplevelse av trygghet och 
trivsel ses som mycket positivt. Det finns mindre variationer mellan och inom skolor att fortsatt arbeta vidare med. 

Uppdrag Analys Status T2 2022 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram. 

År som uppdraget startar 
2019 

I ett första steg ska inblandade förvaltningar 
och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna 
kring arbetet är satta kan ett gemensamt 
förslag arbetas fram. Inväntar besked om 
uppdragets intentioner. 

 Ej genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

År som uppdraget startar 
2020 

Tekniska nämnden kommer vid förändringar i 
centrum utreda lämplig regleringsform varav 
gångfartsområde är en möjlighet. 
Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon inte 
får framföras med högre hastighet än 
gångfart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med 
restriktioner. Gågata är en annan 
regleringsform där motorfordon i grunden är 
förbjuden med vissa undantag för ”nyttotrafik” 
och korsande trafik. 
Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre 
förutsättningar för trivsammare mötesplatser 
och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra 
delar av stadskärnan bilfri. 

 Genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter 
med närområde ska tas fram. 

År som uppdraget startar 
2020 

Styrdokumentet om utbyggnadsstrategier för 
serviceorter är på remis till den sista 
september. Efter det kommer justeringar att 
göras innan dokumentet skickas för beslut i 
Fullmäktige. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Möjligheter och mod att utvecklas 

Målbild 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. 
 
Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare 
samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på 
alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut. 
 
Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och 
digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda 
skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
84 
 
Utfall År 2021 
81 
 
Utfall T2 2022 
82 

 

Analys 
Målet är nått då gymnasiebehörigheten ökat med en procentenhet jämfört med 2021. Undervisningens kvalitet liksom förtroendefulla 
relationer mellan skola och elev/familj påverkar elevernas resultat. Vidare är det stora skillnader mellan skolors resultat, som bland 
annat beror på skolsegregationen. På vissa skolor har elevrörlighet påverkar resultaten negativt. En faktor som dock påverkar 
resultaten negativt är elevfrånvaro. Konsekvenser av pandemin covid-19 har sannolikt också haft inverkan på elevernas resultat 
även för läsåret 21/22, vilket forskning har kommit fram till. 
Åtgärder för att bidra till en ökad måluppfyllelse: 

• Riktade insats för nyanlända och flerspråkiga elever 
• Matematik, till exempel införande av magma, matteapp. 
• Arbetet med ökad skolnärvaro i samverkan med socialtjänsten. 
• Förbättrade förutsättningar för rektorerna.  
• Riktade insatser för att förbättra verksamheter och funktioner. 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. 
 
Utfall År 2020 
223 
 
Utfall År 2021 
225 
 
Utfall T2 2022 
219 
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Möjligheter och mod att utvecklas 

Målbild 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. 
 
Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare 
samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på 
alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut. 
 
Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och 
digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda 
skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
84 
 
Utfall År 2021 
81 
 
Utfall T2 2022 
82 

 

Analys 
Målet är nått då gymnasiebehörigheten ökat med en procentenhet jämfört med 2021. Undervisningens kvalitet liksom förtroendefulla 
relationer mellan skola och elev/familj påverkar elevernas resultat. Vidare är det stora skillnader mellan skolors resultat, som bland 
annat beror på skolsegregationen. På vissa skolor har elevrörlighet påverkar resultaten negativt. En faktor som dock påverkar 
resultaten negativt är elevfrånvaro. Konsekvenser av pandemin covid-19 har sannolikt också haft inverkan på elevernas resultat 
även för läsåret 21/22, vilket forskning har kommit fram till. 
Åtgärder för att bidra till en ökad måluppfyllelse: 

• Riktade insats för nyanlända och flerspråkiga elever 
• Matematik, till exempel införande av magma, matteapp. 
• Arbetet med ökad skolnärvaro i samverkan med socialtjänsten. 
• Förbättrade förutsättningar för rektorerna.  
• Riktade insatser för att förbättra verksamheter och funktioner. 

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. 
 
Utfall År 2020 
223 
 
Utfall År 2021 
225 
 
Utfall T2 2022 
219 

 

Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 13(47) 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Analys 
Målet är inte uppnått då meritvärdet sänkts med 6 meritpoäng jämfört med föregående år. Detta innebär att det är en del elever som 
presterar lägre betyg och meritvärden, samtidigt som andelen elever som klarat gymnasiebehörighet har ökat. 
 
En orsak till denna utveckling kan troligtvis härledas till konsekvenser av pandemin covid-19. Hög frånvaro hos elever och lärare har 
trots insatser för att kompensera bortfallet lett till att många elever missat värdefull undervisningstid. Detta i kombination med en 
ökad psykisk ohälsa bland unga relaterat till pandemin, har sannolikt haft en negativ inverkan på elevernas resultat läsåret 20/21, 
vilket även bekräftas av forskningen. Det finns även många elever med stora behov. Vidare är det likt för gymnasiebehörigheten 
stora skillnader mellan skolors resultat, som bland annat beror på skolsegregationen. 
 
Åtgärder för att bidra till en högre måluppfyllelse se åk 9 gymnasiebehörighet. 

 

Uppdrag Analys Status T2 2022 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning har utretts. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma ett 
styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån 
utredningens arbete. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Styrdokument i form av verksamhetsplan 
innehållande förslag på aktiviteter är framtaget 
och avstämt. Samverkansgrupp är bildad och 
första mötet är genomfört. Arbetet utgår nu 
från den ordinarie verksamheten och följs upp 
kontinuerligt. Redovisning sker halvårsvis i 
Näringslivsavdelningens verksamhetsplan. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
förutsättningarna att införa ett riktat stöd till 
föreningar i utsatta områden som erbjuder 
läxhjälp. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Under åren 2018-2020 pågick ett 
utredningsarbete kring att ta fram nya och mer 
moderna bidragsformer till föreningar i Borås. 
En del av utredningsarbetet handlade om hur 
vi ställer oss till att föreningar som bedriver 
läxhjälp ska kunna söka aktivitetsstöd. Under 
utredningens gång framkom det att Skolverket 
redan ger bidrag för denna typ av verksamhet 
och därmed bedömdes frågan utredd. 
Förvaltningen har efter detta tagit beslut om 
att vara föreningar behjälpliga vid 
ansökningsförfarandet till Skolverket för att på 
så sätt säkerställa att stödet kommer 
föreningarna till godo. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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Människor möts i Borås 

Målbild 
I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till 
vardags och till fest, spontant eller planerat. 

De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och digitalt. Här 
finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att idrotta och att träffa andra 
människor. 

Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan som en 
mötes- och evenemangsstad. 

I Borås är möten ett sätt att leva. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Antal gästnätter i Borås ska öka. 

Utfall År 2020 
124 774 

Utfall År 2021 
162 841 

Utfall T2 2022 
222 140 

Analys 
Utfallet avser rullande helår, från augusti 2021 till juli 2022. Utfallet har ökat och är nu i närheten av de nivåer som var innan 
pandemin. 

Uppdrag Analys Status T2 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
utreda utomhusbad på Boda så att 
möjligheten finns i detaljplan. 

År som uppdraget startar 
2022 

Uppdraget genomförs inom ramen för 
pågående detaljplanearbete för Bodavallen. I 
planarbetet utreds förutsättningar och behov i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, 
däribland Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Samhällsbyggnads-nämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag 
att utifrån ”Utredning av förutsättningar för 
uppstart av Mötesplats på Göta” fortsätta att 
utreda vad som ytterligare krävs i form av 
kostnader, placering etc. för att möjliggöra en 
Mötesplats på Göta. 

År som uppdraget startar 
2022 

Arbetet pågår och förutsättningarna för 
utredningen har förändrats med anledning av 
de pågående lokalbehoven på området 
Kristineberg och Göta. Nämnden har lämnat 
en framställan utifrån framtida lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag 
att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling 
och förenkla för föreningar/invånare att odla. 
Kommunstyrelsen, genom Mark och 
exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig 
när det gäller markfrågor. 

År som uppdraget startar 
2022 

Arbetet har påbörjats genom att dialoger förts 
med engagerade från civilsamhället. 
Stadsodling väcker ett stort engagemang och 
det finns många krafter som vill vara med i 
utvecklingen. Uppdraget innebär att utreda 
förutsättningarna för stadsodling och kommer 
mynna ut i en överblick av möjlig lokalisering 
för stadsodling och ett förslag hur formerna för 
stadsodling kan gå till. Goda exempel och en 
kunskapsöversikt inom området ska ligga till 
grund för uppdragets slutprodukt. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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Människor möts i Borås 

Målbild 
I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till 
vardags och till fest, spontant eller planerat. 

De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och digitalt. Här 
finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att idrotta och att träffa andra 
människor. 

Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan som en 
mötes- och evenemangsstad. 

I Borås är möten ett sätt att leva. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Antal gästnätter i Borås ska öka. 

Utfall År 2020 
124 774 

Utfall År 2021 
162 841 

Utfall T2 2022 
222 140 

Analys 
Utfallet avser rullande helår, från augusti 2021 till juli 2022. Utfallet har ökat och är nu i närheten av de nivåer som var innan 
pandemin. 

Uppdrag Analys Status T2 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
utreda utomhusbad på Boda så att 
möjligheten finns i detaljplan. 

År som uppdraget startar 
2022 

Uppdraget genomförs inom ramen för 
pågående detaljplanearbete för Bodavallen. I 
planarbetet utreds förutsättningar och behov i 
samverkan med övriga berörda förvaltningar, 
däribland Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Samhällsbyggnads-nämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag 
att utifrån ”Utredning av förutsättningar för 
uppstart av Mötesplats på Göta” fortsätta att 
utreda vad som ytterligare krävs i form av 
kostnader, placering etc. för att möjliggöra en 
Mötesplats på Göta. 

År som uppdraget startar 
2022 

Arbetet pågår och förutsättningarna för 
utredningen har förändrats med anledning av 
de pågående lokalbehoven på området 
Kristineberg och Göta. Nämnden har lämnat 
en framställan utifrån framtida lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag 
att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling 
och förenkla för föreningar/invånare att odla. 
Kommunstyrelsen, genom Mark och 
exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig 
när det gäller markfrågor. 

År som uppdraget startar 
2022 

Arbetet har påbörjats genom att dialoger förts 
med engagerade från civilsamhället. 
Stadsodling väcker ett stort engagemang och 
det finns många krafter som vill vara med i 
utvecklingen. Uppdraget innebär att utreda 
förutsättningarna för stadsodling och kommer 
mynna ut i en överblick av möjlig lokalisering 
för stadsodling och ett förslag hur formerna för 
stadsodling kan gå till. Goda exempel och en 
kunskapsöversikt inom området ska ligga till 
grund för uppdragets slutprodukt. 

 Delvis genomfört 

Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Utreda ny yta för evenemangsområde 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Ärendet är under politisk beredning.  Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Söka ny yta för evenemangsområde. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Ärendet är under politisk beredning.  Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan 
med Förskolenämnden pröva möjligheten att 
införa någon form av integrerad verksamhet 
för barn och äldre, till exempel på 
Kristineberg. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Förskolenämnden 
Dalsjögårdens förskola har under våren 2022 
påbörjat en integrerad verksamhet med 
äldreomsorgen på Dalhem. Målet är att 
integrera verksamhet för yngre och äldre och 
skapa ett mervärde för såväl ung som 
gammal. Att skapa tillfällen att träffa äldre 
människor och kunna samtala med varandra. 
Det är de barn som går sitt sista år på 
förskolan som besöker Dalhem och de går 4-5 
barn åt gången. Aktiviteter som kan 
förekomma är till exempel läsa sagor, måla, 
skriva dikter, sång, spela spel, pussla, pyssla, 
läsa sagor med konkret material, vara 
delaktiga i deras vardag kanske baka 
tillsammans eller en promenad. Även 
gemensamt firande av högtider som lucia och 
vid tillfälle på våren. Besöken kommer att ske 
på tisdagar under perioden september 2022 
till juni 2023. Total tid i samverkan är cirka 45 
min per gång. 
Det finns också en viss integrerad verksamhet 
på Ängsjögården, Hässlegården och 
Byttorpsgårdens förskola. 
Vård- och äldrenämnden 
En integrerad verksamhet mellan vård- och 
omsorgsboendet Dalsjövägen 25 och 
förskolan Dalsjögården startar upp under 
hösten. Blivande förskoleklassbarn kommer 
varje vecka i mindre grupper besöka 
Dalsjövägen för gemensamma aktiviteter. 
Barnen och de boende kan spela spel, läsa 
sagor, pyssla, skriva dikter, måla, pussla, 
baka eller gå en promenad. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Förskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
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Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
96 
 
Utfall År 2021 
93 
 
Utfall T2 2022 
90 

 

Analys 
Under 2021 var antalet inkomna bygglov och förhandsbesked stor och ökningen från 2020 var 10%, vilket motsvarar ca 130 
ärenden. Detta innebar att handläggningstiden ökade. Ärendemängden 2022 har har en fortsatt hög nivå och tillsammans med 
ökningen 2021 har detta påverkat handläggningstiden. 
 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bland annat har ytterligare personal anställts. 
 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan ligger på tre-fyra veckor. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
9,1 
 
Utfall År 2021 
8,5 
 
Utfall T2 2022 
8,6 

 

Analys De senaste 12 månaderna har sjukfrånvaron fortfarande påverkats av pandemin. Det synliggörs genom en ökning av att fler 
medarbetare är sjukskrivna upp till 14 dagar och att sjukskrivningsperioderna blir längre. Rehabiliteringsarbetet har ändå gett resultat 
och en positiv förflyttning har skett. I början av året var drygt 500 medarbetare sjuka mer än 90 dagar och i juli knappt 400. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
367,9 
 
Utfall År 2021 
405,6 
 
Utfall T2 2022 
422,1 

 

Analys Det finns fortfarande ett stort behov av timavlönad personal. Andelen timavlönade ökar igen om än från låga nivåer. Att 
kompetensförsörja verksamheterna är den stora utmaningen. 
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Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
96 
 
Utfall År 2021 
93 
 
Utfall T2 2022 
90 

 

Analys 
Under 2021 var antalet inkomna bygglov och förhandsbesked stor och ökningen från 2020 var 10%, vilket motsvarar ca 130 
ärenden. Detta innebar att handläggningstiden ökade. Ärendemängden 2022 har har en fortsatt hög nivå och tillsammans med 
ökningen 2021 har detta påverkat handläggningstiden. 
 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bland annat har ytterligare personal anställts. 
 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan ligger på tre-fyra veckor. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
9,1 
 
Utfall År 2021 
8,5 
 
Utfall T2 2022 
8,6 

 

Analys De senaste 12 månaderna har sjukfrånvaron fortfarande påverkats av pandemin. Det synliggörs genom en ökning av att fler 
medarbetare är sjukskrivna upp till 14 dagar och att sjukskrivningsperioderna blir längre. Rehabiliteringsarbetet har ändå gett resultat 
och en positiv förflyttning har skett. I början av året var drygt 500 medarbetare sjuka mer än 90 dagar och i juli knappt 400. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
367,9 
 
Utfall År 2021 
405,6 
 
Utfall T2 2022 
422,1 

 

Analys Det finns fortfarande ett stort behov av timavlönad personal. Andelen timavlönade ökar igen om än från låga nivåer. Att 
kompetensförsörja verksamheterna är den stora utmaningen. 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Tekniska nämnden ska i samverkan med 
Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 
2015/16. 
 
År som uppdraget startar 
2015 

Arbetet med att samla data för tomtmark och 
gatumark i ett och samma system 
färdigställdes under 2019. Nästa steg är att 
sätta upp hänvisningsskyltar som i realtid 
visar antalet lediga platser. Placering av 
dessa skyltar är beslutad och Tekniska 
nämnden har fått investeringsmedel beviljade 
för skyltarna. Parkeringsbolaget kommer 
leverera data till skyltarna i realtid. För att 
köpa in skyltar kommer befintligt ramavtal att 
användas och Servicekontoret kommer anlitas 
för att sätta upp de. Visst utredningsarbete 
återstår gällande gränsdragningar i 
ansvarsområden, el abonnemang och hur 
externa parter kan kopplas in i systemet. 
Bedömningen nu är att skyltarna kan börja 
sättas upp i slutet av året för ett 
färdigställande första kvartalet 2023. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås kommuns Parkerings AB 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över 
hur upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här skall bland 
annat beaktas hur vinsthemtagning sker 
utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 
 
År som uppdraget startar 
2015 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet 
och nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat 
ett inköpsanalyssystem, vilket i nuläget testas 
av ekonomer på olika förvaltningar. 
Koncerninköp har påbörjat en utvärdering 
under tertial 1 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta 
fram en policy när det gäller inventarier som 
syftar till att i första hand använda det som 
Borås Stad redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
År som uppdraget startar 
2016 

Under tertial 3 2021 har en inventering av 
förvaltningarnas möbler genomförts för att få 
en bättre bild av omfattningen. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår och beräknas 
vara färdig under 2022. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens prissättning till 
nämnder och förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar. 
 
År som uppdraget startar 
2017 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna och 
nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering av 
resultatet kommer ske under avtalstiden. 
Koncerninköp har under tertial 1 2022 
påbörjat en uppföljning av användningen av 
provision. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Utredning pågår. Politiska avstämningar har 
gjorts. Planerad slutredovisning under 2022.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. 
En plan med tydlig struktur för hur detta 
arbete ska bedrivas ska tas fram. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Personal- och förhandlingsavdelningen 
planerar och genomför kontinuerligt och enligt 
modellen ”Systematiskt 
chefsutvecklingsprogram” en rad utbildnings- 
och utvecklingsinsatser som ger stöd åt 
organisationens chefer. De riktar sig i första 
hand till första linjens chefer. Programmet 
finansieras av centrala medel för att det ska 
komma alla organisationers chefer till del. 
Chefen genomgår programmet under 3-4 år 
och under denna tid planeras utbildningarna in 
på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Exempelvis ingår Arbetsmiljö och samverkan, 
Central introduktion, Lön och lönesättning, 
Arbetsrätt, Kompetensbaserad rekrytering och 
niodagarsprogrammet Chef- och ledarskap i 
praktiken. Sammanlagt omfattar programmet 
20-25 utbildningsdagar. Innehållet i 
programmet utvärderas och justeras 
fortlöpande. 
För att ge ytterligare stöd till enhetschefer har 
Organisationshälsa under hösten 2021 inlett 
en seminarieserie för verksamhetschefer. Ett 
syfte med seminarieserien är att stärka 
verksamhetschefernas möjlighet att fungera 
som stöd för sina enhetschefer. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Samordningsansvar för arbetet med att 
motverka psykisk ohälsa hos barn och unga 
ska fastställas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Beredning pågår.  Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda 
fria arbetsskor till de grupper som redan har 
fria arbetskläder ska utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

KF beslutade 2022-08-25 att godkänna 
utredningen om behov och kostnad för att 
införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- 
och omsorg som redan har fria arbetskläder, 
samt att införa fria arbetsskor till de grupper 
inom vård- och omsorg som redan omfattas 
av fria arbetskläder. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". Det 
gamla avtalet är uppsagt och en 
upphandlingsprocess är uppstartad och i 
denna upphandling kommer hänsyn tas till 
beslutet om att inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam eller spelreklam. 

 Ej genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads 
budget och koldioxidbudgeten kan kopplas 
ihop. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits 
fram i ett samarbete mellan Strategisk 
samhällsplanering och Ekonomistyrning. 
Utredningen är på väg för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan 
kan underlättas mellan verksamheterna som 
idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden (avseende 
strandskydd), Strategisk samhällsplanering 
och Mark och exploatering. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 2021. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Nämndövergripande organisationsutredning 
pågår.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. 
En plan med tydlig struktur för hur detta 
arbete ska bedrivas ska tas fram. 
 
År som uppdraget startar 
2019 

Personal- och förhandlingsavdelningen 
planerar och genomför kontinuerligt och enligt 
modellen ”Systematiskt 
chefsutvecklingsprogram” en rad utbildnings- 
och utvecklingsinsatser som ger stöd åt 
organisationens chefer. De riktar sig i första 
hand till första linjens chefer. Programmet 
finansieras av centrala medel för att det ska 
komma alla organisationers chefer till del. 
Chefen genomgår programmet under 3-4 år 
och under denna tid planeras utbildningarna in 
på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Exempelvis ingår Arbetsmiljö och samverkan, 
Central introduktion, Lön och lönesättning, 
Arbetsrätt, Kompetensbaserad rekrytering och 
niodagarsprogrammet Chef- och ledarskap i 
praktiken. Sammanlagt omfattar programmet 
20-25 utbildningsdagar. Innehållet i 
programmet utvärderas och justeras 
fortlöpande. 
För att ge ytterligare stöd till enhetschefer har 
Organisationshälsa under hösten 2021 inlett 
en seminarieserie för verksamhetschefer. Ett 
syfte med seminarieserien är att stärka 
verksamhetschefernas möjlighet att fungera 
som stöd för sina enhetschefer. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Samordningsansvar för arbetet med att 
motverka psykisk ohälsa hos barn och unga 
ska fastställas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Beredning pågår.  Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda 
fria arbetsskor till de grupper som redan har 
fria arbetskläder ska utredas. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

KF beslutade 2022-08-25 att godkänna 
utredningen om behov och kostnad för att 
införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- 
och omsorg som redan har fria arbetskläder, 
samt att införa fria arbetsskor till de grupper 
inom vård- och omsorg som redan omfattas 
av fria arbetskläder. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
År som uppdraget startar 
2020 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". Det 
gamla avtalet är uppsagt och en 
upphandlingsprocess är uppstartad och i 
denna upphandling kommer hänsyn tas till 
beslutet om att inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam eller spelreklam. 

 Ej genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads 
budget och koldioxidbudgeten kan kopplas 
ihop. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits 
fram i ett samarbete mellan Strategisk 
samhällsplanering och Ekonomistyrning. 
Utredningen är på väg för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan 
kan underlättas mellan verksamheterna som 
idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden (avseende 
strandskydd), Strategisk samhällsplanering 
och Mark och exploatering. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 2021. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Nämndövergripande organisationsutredning 
pågår.  Delvis genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Analys Status T2 2022 

Kommunorganisationen behöver arbeta med 
att förebygga att avfall inom den egna 
organisationen uppkommer. 
Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå 
nämnd som ska ta det övergripande ansvaret 
för detta arbete. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Avfallsplanen är klar och uppdragsbeskrivning 
är tydlig. Diskussioner om ansvarsfördelning 
pågår. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska utreda 
Servicekontorets roll vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen ska ansvara för. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

CKS har tillsammans med medarbetare på 
Servicekontoret utrett och lämnat förslag på 
Servicenämndens utökade uppdrag vad gäller 
krisberedskap. Utredningen och förslaget är 
anmält för beslut till KS sammanträde den 19 
september 2022 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
första halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

Uppdraget är  delvis genomfört. Förslag till 
regelverk samt plan för utbildning och 
information är framtaget för eventuell fortsatt 
politisk beredning. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra 
ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet 
mot invasiva arter. 
 
År som uppdraget startar 
2021 

För uppdraget om invasiva arter pågår två 
parallella processer. Dels är det 
bekämpningsinsatser i fält där Tekniska 
förvaltningen har fått extra medel. 
Styrgruppen prioriterar insatser och ansvarar 
för att utvärdera den processen med 
bekämpning. Parallellt med detta utreder 
styrgruppen hur arbetet med invasiva arter 
bäst organiseras i Borås Stad och återkopplar 
till politiken. Bekämpningen kostar framförallt i 
personalresurser och tekniska förvaltningen 
har begärt extra medel till 2023. Handboken 
för det interna arbetet med invasiva arter är i 
sitt slutskede och kommer blir färdig tidig höst. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 
 
År som uppdraget startar 
2015 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var 
kvarvarande tvätteriverksamhet inom Vård- 
och äldrenämnden skall vara placerad 
organisatoriskt. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Vård- och äldrenämnden har ärendet under 
utredning och återkommer med förslag till hur 
verksamheten kan vara placerad. 

 Delvis genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om 
införandet av distributionscentralen har lett till 
merkostnader för de nämnder som har 
tillagningskök. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Koncerninköp har påbörjat utredningen, som 
beräknas bli färdig under tertial 3 2022.  Ej genomfört 

 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa en taxa för 
markupplåtelse för företag som bedriver 
uthyrning av elsparkcyklar. 
 
År som uppdraget startar 
2022 

Tekniska nämnden tar idag ut en 
markupplåtelseavgift för uppställning av 
elsparkcyklar enligt författningssamlingens 
taxa "Byggnadsställningar, bodar, upplag 
m.m." I planeringsunderlaget och 
underliggande förslag för taxor och avgifter för 
2023, som har beslutats av nämnden och 
skickats till kommunstyrelsen, föreslås en ny 
taxa för så kallande friflytande 
mobilitetstjänster såsom exempelvis 
elsparkcyklar. Taxeförslaget innebär en 
kostnad om 1 500 kr per fordon och år för de 
företag som tillhandahåller elsparkcyklarna. 

 Genomfört 
 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3708

Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 20(47) 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 
Borås Stad arbetar utifrån kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning”. Detta innebär att 
det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att 
analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 
verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en 
framgångsrik och politiskt accepterad princip som lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå 
att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del har de nya lagkraven inte inneburit några större 
förändringar mer än att de fokuserade finansiella målen tydligare lyfts fram. Kommunen har även tagit 
ett samlat grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt 
avsnitt. 

En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det 
gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-20 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som avser hela 
kommunkoncernen. De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad och dess bolag ska förhålla 
sig till är årets resultat, självfinansieringsgrad för investeringar, soliditet, räntetäckningsgrad och 
nettolåneskuld. 

Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. De finansiella 
målen förväntas uppnås och kommunfullmäktiges indikatorer uppnås huvudsakligen helt eller delvis. 
Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet vilket 
förstärker bilden av god ekonomisk hushållning. Däremot är det flera faktorer i omvärlden, såsom 
räntekostnader, elpriser och övrig inflation, som har förändrats den senaste tiden och det finns risk för 
att dessa omvärldsfaktorer kan komma att påverka kommunkoncernens finansiella ställning negativt då 
det fortsatt finns relativt stora investerings- och underhållsbehov. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen 
För kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 699 mnkr efter finansnetto. 
Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultatet, exklusive elimineringar, för 
koncernen till 508 mnkr, att jämföra med budgeterade 202 mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs 
primärt till ökade skatteintäkter, lägre kostnader samt realisationsvinster från fastighetsförsäljningar i 
kommunen. Totalt sett visar även bolagen positiv budgetavvikelse, främst hänförligt till Borås Energi 
och Miljö AB som haft högre elintäkter till följd av höga elpriser och ökad elproduktion. Bolagen 
förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad, men det finns 
utmaningar i att nå goda resultatnivåer utifrån ökade kostnader och hantera riskerna med den ökade 
skuldsättningen. Dock har Viskaforshem AB inte tagit med någon nedskrivning av nybyggnationerna 
Källsprångsvägen och Friskafors i sin prognos. Nedskrivningsbehovet av Källsprångsvägen fastställdes 
till 16 mnkr förra året och Friskafors hade ett indikerat nedskrivningsbehov om 30 mnkr i samband 
med investeringsbeslutet. Det pågår en extern värdering av fastigheten som blir klar i höst och då 
fastställs nedskrivningsbeloppet. Den auktoriserade revisorn kräver att nedskrivning görs om 
marknadsvärdet understiger bokfört värde för att lämna en ren revisionsberättelse. Beroende på vad 
värderingen visar avseende nedskrivningsbeloppet kan det bli aktuellt med ett aktieägartillskott för att 
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återställa aktiekapitalet. 

Jämfört med utfallet per 31 augusti 2021 ökar resultatet med 189 mnkr. Både verksamhetens intäkter 
och kostnader är betydligt högre 2022 än 2021, som var påverkat av Coronapandemin. Även i år har 
pandemin till viss del medfört tappade intäkter, för kommunen i form av färre besökare, och för några 
av bolagen till följd av minskad beläggning. Samtidigt har intäkterna ökat i andra bolag utifrån högre 
produktion och höjda priser som inte är kopplat till pandemin utan till andra omvärldsfaktorer. 
Inflation och ökade materialpriser påverkar också kostnaderna. Till detta ökar skatteintäkterna vilket är 
den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet. 

Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är i grunden god med över tiden goda 
resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när pensionsåtaganden utanför balansräkningen 
medräknas. Bolagen visar överlag svagare resultatnivåer och har små marginaler att hantera 
kostnadsökningar. Detta gör att det framåt ser betydligt tuffare ut då flera omvärldsfaktorer, såsom 
inflationen, kriget och elmarknaden, driver upp kostnaderna. Behoven av ny- och reinvesteringar är 
fortsatt stora och därmed prognostiseras skuldsättningen i bolagen att fortsatt öka. Bolagen påverkas 
även av ökade räntekostnader och den ökningen kommer bli betydligt större de kommande åren då 
räntebindningen i snitt är 2,5 år och det tar ett tag innan nivåerna på marknadsräntorna slår igenom 
med full effekt. Bolagen har i flera fall redan idag svårt att nå tillfredsställande resultatnivåer och saknar 
tillräckliga marginaler för kostnadsökningar, vilket gör att kommande år ser ut att bli väldigt 
resultatsvaga. Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att generera goda resultat för att 
behålla en god finansiell ställning och ha en god ekonomisk hushållning. Koncernen behöver detta för 
att hantera demografiska utmaningar med fler äldre samt fortsatt höga investeringsnivåer som bidrar till 
ökad skuldnivå. Kommande år kommer kräva budgetföljsamhet och aktiv styrning och uppsikt över 
nämnder och bolag samt fortsatt fokus på finansiell riskanalys. 

Kommunen 
Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än budgeterade +100 
mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda utfall ligger årsprognosen för resultatet 
just nu på +360 mnkr vilket väl stöds av det redovisade periodresultat per augusti på +537 mnkr. En 
stor post som är kopplad till Corona och hade stor positiv inverkan på ekonomin under 2021 som även 
är aktuell under del av 2022 är kostnader för sjuklöner. Liksom förra året kommer staden få ersättning 
för sjuklönekostnader. Senaste uppgiften är att detta är sista året för denna ersättning. Prognosen för 
denna post kan bedömas till ca 38 (51) mnkr för 2022. Bokförs centralt och förstärker därmed 
prognosresultatet för Borås som helhet. Realisationsvinster för såld mark och fastigheter ligger hittills 
på 60 mnkr och förstärker då till sin helhet stadens årsresultat. 

Återhämtningen har under 2022 fortsatt i positiv riktning i och med att coronapandemins påverkan på 
verksamhet och ekonomi inte blivit så negativ som tidigare befarades. Hittills under året har 
prognoserna för skatteintäkterna 2022 inklusive avräkning för år 2021 ökat med 153 mnkr i de 
prognoser som SKR levererar. Stor osäkerhet finns dock i och med kriget i Ukraina som bl.a. bidragit 
till en klart högre inflation som kommer påverka våra kostnader negativt inte minst pensionerna. 
Energiprisernas negativa utveckling är också ett orosmoln som får stort genomslag först nästa år. 
Huruvida tillväxten avmattas och därmed också skatteunderlaget återstår att se. Under hösten har 
regeringen skrivit ned tillväxtprognoserna. 

I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget överskott för helåret 2022 på +65 mnkr 
utifrån ett periodresultat tom augusti på +157 mnkr. Förra året blev nämndutfallet för helåret 2021 +64 
mnkr. Kommunstyrelsens bedömning är att det råder viss försiktighet hos en del nämnder. Utfallet för 
hela nämndsektorn per augusti indikerar ett bättre resultat vid årets slut. Bokslutet för 2022 kommer 
utvisa detta. 

Liksom förra året kommer nämndernas merkostnader för Covid-19 att hanteras i sedvanlig ordning i 
bokslutet för 2022. Kommunstyrelsen vill i detta läge analogt med 2021 kommunicera att man avser att 
se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av Covid-19 ska undantas nämndernas 
ackumulerade resultat för 2022. Det är dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens 
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årsredovisning däribland nämndernas utgående resultat. 

Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +360 mnkr är tillfredsställande under 
rådande omständigheter och bättre än vårt finansiella mål. Kommunstyrelsen är medveten om att 
resultatnivån är starkt kopplad till ett stort inflöde av skatteintäkter och realisationsvinster. Osäkerheten 
framåt är betydande med hög inflation och ökade pensions- och energipriser. Inför 2023 och ett läge 
med en förmodad återhållsam skatteunderlagsutveckling är det än viktigare att ha strukturell balans i 
våra verksamheter. 

Finansiella mål 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

  Prognos 
2022 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 Mål 

Årets resultat, mnkr 360 472 284  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,8 6,7 4,2 2-3 

Kommunfullmäktiges mål om ett resultat uppgående till 2-3% av skatter- och generella statsbidrag 
förväntas att uppnås under 2022. 

Soliditet 

  Prognos 
2022 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 Mål 

Soliditet, % 75,2 74,9 71,5  

Medel från den egna verksamheten, mnkr 665 865 637  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 750 632 419  

Självfinansiering av investeringarna, % 89 137 152 80-100 

Kommunfullmäktiges mål att nettoinvesteringarna skall självfinansieras till lägst 80% förväntas att 
uppnås under 2022. 
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årsredovisning däribland nämndernas utgående resultat. 

Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +360 mnkr är tillfredsställande under 
rådande omständigheter och bättre än vårt finansiella mål. Kommunstyrelsen är medveten om att 
resultatnivån är starkt kopplad till ett stort inflöde av skatteintäkter och realisationsvinster. Osäkerheten 
framåt är betydande med hög inflation och ökade pensions- och energipriser. Inför 2023 och ett läge 
med en förmodad återhållsam skatteunderlagsutveckling är det än viktigare att ha strukturell balans i 
våra verksamheter. 

Finansiella mål 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

  Prognos 
2022 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 Mål 

Årets resultat, mnkr 360 472 284  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,8 6,7 4,2 2-3 

Kommunfullmäktiges mål om ett resultat uppgående till 2-3% av skatter- och generella statsbidrag 
förväntas att uppnås under 2022. 

Soliditet 

  Prognos 
2022 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 Mål 

Soliditet, % 75,2 74,9 71,5  

Medel från den egna verksamheten, mnkr 665 865 637  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 750 632 419  

Självfinansiering av investeringarna, % 89 137 152 80-100 

Kommunfullmäktiges mål att nettoinvesteringarna skall självfinansieras till lägst 80% förväntas att 
uppnås under 2022. 
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Balanskravsutredning 
mnkr 

Årets resultat enligt resultaträkningen 360,0 

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning -52,0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk 
hushållning 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 308,0 

Reservering av medel till RUR 

Användning av medel från RUR 

Balanskravsresultat 308,0 

Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar: 

Sociala investeringar 

Byggbonus 

Marketplace och E-handelsstaden 

Organisationshälsa 

Resultat efter synnerliga skäl m.m. 308,0 

Kommunallagens balanskrav beräknas därmed uppfyllas. Posterna under rubriken "Intern hantering 
inom kommunen" avser i tidigare bokslut gjorda öronmärkningar som nu genomförs och därmed 
tillgodogörs och påverkar sista raden i Balanskravsutredningen. Kommer att redovisas i samband med 
årsbokslutet. 
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Förväntad utveckling 
Koncernen prognostiserar ett resultat, exklusive elimineringar, om 508 mnkr för 2022. Det är i nivå 
med resultatet 2021. Då var det högre skatteintäkter, låga kostnadsökningar och realisationsvinster i 
kommunen som bidrog till ett starkt resultat. I år är det främst högre skatteintäkter och 
realisationsvinster i kommunen som förbättrar resultatet då återhämtningen i ekonomin har fortsatt i 
positiv riktning. 

Framåt råder det dock stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn. Den höga 
inflationsnivån påverkar alla kostnader, och kommer innebära en kraftig ökning av bland annat 
pensionskostnaderna nästa år. Även de höjda energipriserna får stort genomslag i kommunen nästa år. 
Regeringen har skrivit ned tillväxtprognoserna och det återstår att se om tillväxten avmattas, vilket i så 
fall även påverkar skatteunderlaget. 

Samtidigt kvarstår tidigare kända utmaningar såsom den demografiska utvecklingen med framtida 
kompetensförsörjningsbehov och svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.  Koncernen har en 
utmaning i att effektivisera verksamheter för att försöka möta detta. 

Koncernens investeringstakt fortsätter vara hög och det finns ett stort behov av ny- och 
reinvesteringar, både inom kommunen och bolagen, i form av verksamhetslokaler och investeringar i 
infrastruktur. Det rådande omvärldsläget med höga priser och materialbrist påverkar planerade 
investeringar och kan komma att sänka investeringstakten framöver. 

I takt med investeringarna ökar även låneskulden och det påverkar koncernens finansiella situation och 
gör den mer känslig för den rådande ränteutvecklingen. Bolagen har i många fall små marginaler och 
behöver bättre beredskap för att kunna hantera räntehöjningarna. Det ställs därmed högre krav på 
ekonomiska resultat för att ha en hållbar tillväxt i koncernen att möta kommande investeringar med 
och för att överhuvudtaget kunna fortsätta investera. 
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Förväntad utveckling 
Koncernen prognostiserar ett resultat, exklusive elimineringar, om 508 mnkr för 2022. Det är i nivå 
med resultatet 2021. Då var det högre skatteintäkter, låga kostnadsökningar och realisationsvinster i 
kommunen som bidrog till ett starkt resultat. I år är det främst högre skatteintäkter och 
realisationsvinster i kommunen som förbättrar resultatet då återhämtningen i ekonomin har fortsatt i 
positiv riktning. 

Framåt råder det dock stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn. Den höga 
inflationsnivån påverkar alla kostnader, och kommer innebära en kraftig ökning av bland annat 
pensionskostnaderna nästa år. Även de höjda energipriserna får stort genomslag i kommunen nästa år. 
Regeringen har skrivit ned tillväxtprognoserna och det återstår att se om tillväxten avmattas, vilket i så 
fall även påverkar skatteunderlaget. 

Samtidigt kvarstår tidigare kända utmaningar såsom den demografiska utvecklingen med framtida 
kompetensförsörjningsbehov och svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.  Koncernen har en 
utmaning i att effektivisera verksamheter för att försöka möta detta. 

Koncernens investeringstakt fortsätter vara hög och det finns ett stort behov av ny- och 
reinvesteringar, både inom kommunen och bolagen, i form av verksamhetslokaler och investeringar i 
infrastruktur. Det rådande omvärldsläget med höga priser och materialbrist påverkar planerade 
investeringar och kan komma att sänka investeringstakten framöver. 

I takt med investeringarna ökar även låneskulden och det påverkar koncernens finansiella situation och 
gör den mer känslig för den rådande ränteutvecklingen. Bolagen har i många fall små marginaler och 
behöver bättre beredskap för att kunna hantera räntehöjningarna. Det ställs därmed högre krav på 
ekonomiska resultat för att ha en hållbar tillväxt i koncernen att möta kommande investeringar med 
och för att överhuvudtaget kunna fortsätta investera. 
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Sammanställda räkenskaper 

Resultaträkning 
         mnkr 

 Koncern Kommun  

 Delår 
2022-08 

Delår 
2021-08 

Budget 
2022 * 

Prognos 
2022 * 

Delår 
2022-08 

Delår 
2021-08 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 Not 

Verksamhetens intäkter 2 594 2 479 4 732 4 786 1 222 1 230 2 012 1 915 1 

Verksamhetens kostnader -6 388 -6 059 -10 888 -10 795 -5 594 -5 374 -8 935 -8 730 2 

Avskrivningar/Nedskrivningar -530 -545 -835 -822 -201 -210 -310 -305  

Verksamhetens 
nettokostnader 

-4 324 -4 125 -6 991 -6 831 -4 573 -4 354 -7 233 -7 120  

Skatteintäkter 3 953 3 641 5 626 5 765 3 953 3 641 5 626 5 765  

Generella statsbidrag och 
utjämning 

1 142 1 058 1 672 1 686 1 142 1 058 1 672 1 686  

Verksamhetens resultat 771 574 307 620 522 345 65 331  

Finansiella intäkter 6 6 143 149 85 91 145 145  

Finansiella kostnader -78 -70 -248 -261 -70 -67 -110 -116  

Resultat efter finansiella 
poster 

699 510 202 508 537 369 100 360  

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0  

Årets resultat 699 510 202 508 537 369 100 360  
* Avser totalt för kommunen och bolagen, ej eliminerat 
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Balansräkning 
     mnkr 

 Koncern Kommun 

 Delår 2022-08 Bokslut 2021-12 Delår 2022-08 Bokslut 2021-12 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 18 490 17 932 15 674 15 193 

Immateriella anläggningstillgångar 4 7 2 2 

Materiella anläggningstillgångar 18 126 17 697 5 833 5 640 

Finansiella anläggningstillgångar 360 228 9 839 9 551 

Omsättningstillgångar 2 298 2 372 222 2 424 

Förråd mm 286 288 197 204 

Kortfristiga fordringar 1 559 1 012 1 628 1 159 

Kortfristiga placeringar 314 224 314 224 

Kassa och bank 139 848 83 837 

Summa tillgångar 20 788 20 304 17 896 17 617 

     

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

    

Eget kapital 7 837 7 104 6 356 5 819 

- därav periodens/årets resultat 699 572 537 472 

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250 

Avsättningar 1 196 1 185 687 673 

Avsättningar för pensioner 668 639 618 591 

Andra avsättningar 528 546 69 82 

Skulder 11 755 12 015 10 853 11 125 

Långfristiga skulder 8 026 7 597 7 337 7 220 

Kortfristiga skulder 3 729 4 418 3 516 3 905 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

20 788 20 304 17 896 17 617 

     

Panter och ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser  1 420  1 420 

Övriga ansvarsförbindelser  356  595 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 1 776  2 015 

Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2022-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga förändringar har skett sedan 2021-12-31. 
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Balansräkning 
     mnkr 

 Koncern Kommun 

 Delår 2022-08 Bokslut 2021-12 Delår 2022-08 Bokslut 2021-12 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 18 490 17 932 15 674 15 193 

Immateriella anläggningstillgångar 4 7 2 2 

Materiella anläggningstillgångar 18 126 17 697 5 833 5 640 

Finansiella anläggningstillgångar 360 228 9 839 9 551 

Omsättningstillgångar 2 298 2 372 222 2 424 

Förråd mm 286 288 197 204 

Kortfristiga fordringar 1 559 1 012 1 628 1 159 

Kortfristiga placeringar 314 224 314 224 

Kassa och bank 139 848 83 837 

Summa tillgångar 20 788 20 304 17 896 17 617 

     

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

    

Eget kapital 7 837 7 104 6 356 5 819 

- därav periodens/årets resultat 699 572 537 472 

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250 

Avsättningar 1 196 1 185 687 673 

Avsättningar för pensioner 668 639 618 591 

Andra avsättningar 528 546 69 82 

Skulder 11 755 12 015 10 853 11 125 

Långfristiga skulder 8 026 7 597 7 337 7 220 

Kortfristiga skulder 3 729 4 418 3 516 3 905 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

20 788 20 304 17 896 17 617 

     

Panter och ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser  1 420  1 420 

Övriga ansvarsförbindelser  356  595 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 1 776  2 015 

Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2022-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga förändringar har skett sedan 2021-12-31. 
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Redovisningsprinciper och noter 
Den kommunala redovisningen utgår från Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), om inte annat anges. Därutöver följs 
det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i 
begreppet god redovisningssed. 

Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) för mindre aktiebolag respektive BFNAR 
2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa olika redovisningsprinciper. 
Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i efterföljande årsredovisning tillämpas i 
delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av 
totalen och någon omräkning till K3 görs inte i de sammanställda räkenskaperna. 

Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 16 och 17 upprättar Borås Stad 
sammanställda räkenskaper och delårsrapport som utgår från underkoncernernas bokslut. 
Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 31 augusti 2022. Därefter har kostnader 
och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats och bokförts i perioden. Samma periodiseringar, av 
väsentlig betydelse, som görs vid årsbokslutet har också gjorts i delårsbokslutet. Elimineringar avseende 
internbanken har gjorts med aktuella mellanhavanden per 31 augusti medan övriga elimineringar är 
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar. 

Den sammanställda delårsrapporten avser hela kommunkoncernen, som inkluderar Borås Stad, de 
majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (55 %) 
och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (50 %). En uppställning av bolagen som ingår i 
koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt Den kommunala koncernen. 

Inga förändringar av tidigare redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut. 

Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Försäljningsintäkter 136 173 27 25 

Taxor och avgifter 813 708 208 185 

Hyror och arrenden 625 609 123 113 

Bidrag från staten 539 415 523 406 

EU-bidrag 7 6 7 6 

Övriga bidrag 18 206 8 200 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 236 216 228 213 

Försäljning av anläggningstillgångar 52 47 51 46 

Försäljning av exploateringsfastigheter 33 16 33 16 

Övriga verksamhetsintäkter 135 83 14 20 

Summa verksamhetens intäkter 2 594 2 479 1 222 1 230 
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Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr 

Koncern Kommun 

2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Personalkostnader -4 161 -3 966 -3 761 -3 634

- därav arbetsgivaravgifter -1 081 -1 014 -995 -933

- därav pensionskostnader inkl löneskatt -103 -88 -72 -58

- därav personalvård och personalutveckling -48 -33 -38 -28

- därav tillfälligt inhyrd personal -20 -7 -20 -7

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -80 -85 -90 -71

Energikostnader -66 -66 -14 -10

Transiteringsavgifter -24 -23 0 0

Reparation och underhåll av maskiner och 
anläggningar 

-157 -115 -111 -84

Frakter och transporter -75 -63 -72 -69

Inköp av varor och material -314 -310 -122 -126

Bidrag och transfereringar -197 -205 -197 -200

Lokal- och fastighetskostnader, hyror -354 -327 -336 -323

Tele, IT, abonnemang och licenser -70 -62 -70 -67

Avgifter och övriga tjänster -137 -134 -82 -81

Köp av verksamhet -585 -587 -585 -587

Övriga externa tjänster -48 -35 -33 -26

Hyra av anläggningstillgångar -64 -45 -86 -77

Övriga kostnader -56 -36 -35 -19

Summa verksamhetens kostnader -6 388 -6 059 -5 594 -5 374
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Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr 

Koncern Kommun 

2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Personalkostnader -4 161 -3 966 -3 761 -3 634

- därav arbetsgivaravgifter -1 081 -1 014 -995 -933

- därav pensionskostnader inkl löneskatt -103 -88 -72 -58

- därav personalvård och personalutveckling -48 -33 -38 -28

- därav tillfälligt inhyrd personal -20 -7 -20 -7

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -80 -85 -90 -71

Energikostnader -66 -66 -14 -10

Transiteringsavgifter -24 -23 0 0

Reparation och underhåll av maskiner och 
anläggningar 

-157 -115 -111 -84

Frakter och transporter -75 -63 -72 -69

Inköp av varor och material -314 -310 -122 -126

Bidrag och transfereringar -197 -205 -197 -200

Lokal- och fastighetskostnader, hyror -354 -327 -336 -323

Tele, IT, abonnemang och licenser -70 -62 -70 -67

Avgifter och övriga tjänster -137 -134 -82 -81

Köp av verksamhet -585 -587 -585 -587

Övriga externa tjänster -48 -35 -33 -26

Hyra av anläggningstillgångar -64 -45 -86 -77

Övriga kostnader -56 -36 -35 -19

Summa verksamhetens kostnader -6 388 -6 059 -5 594 -5 374
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Nämndernas resultat 2022 

Resultat, mnkr 
Budgetuppföljning 2022-08 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Avvikelse 

mot budget 

Nettokostnader -6 326,4 -6 443,4 -6 923,0 -6 874,9 48,1 

Avskrivningar -295,8 -322,1 -310,0 -305,0 5,0 

Verksamhetens nettokostnader -6 622,2 -6 765,5 -7 233,0 -7 179,9 53,1 

Skatteintäkter 5 217,2 5 490,8 5 626,2 5 764,5 138,3 

Generella statsbidrag mm 1 561,4 1 598,0 1 671,8 1 686,3 14,5 

Finansnetto 37,732 45,111 35 29,0 -6,0

Resultat efter skatteintäkter och 
finansnetto 

194,1 368,4 100,0 300,0 200,0 

Realisationsvinster från markförsäljning 89,8 103,3 0,0 60,0 60,0 

Kommunens resultat 283,9 471,7 100,0 360,0 260,0 

Ökning av verksamhetens nettokostnader 2,9 % 2,2 % 5,7 % 6,1 % 

därav nämnderna 3,7 % 1,7 % 4,5 % 5,4 % 

Ökning av skatte- och bidragsintäkter 5,1 % 4,6 % 5,9 % 5,1 % 

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter 4,2 % 6,7 % 1,4 % 4,8 % 

Nettoinvesteringar, mnkr 419 632 700 750 

Självfinansiering av investeringarna 138 % 126 % 59 % 89 % 

Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +360,0 mnkr inklusive försäljning av mark och 
tomträtter som bidrar med nettointäkter på f n 60,0 mnkr. 

Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas till 315,0 mnkr och är lika med budget 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +152,8 mnkr bättre 
än den budget som KF beslutade om i november. 

Finansnettot beräknas till 29 mnkr vilket är lika med budget. Marknadsräntorna är på väg upp men 
kompenseras av en relativt stor internbanksmarginal tack vare fortsatt hög lånevolym. 

Balanskravsresultat för 2022 beräknas i dagsläget till +308 mnkr. Realisationsvinster på 52 mnkr är då 
exkluderade. 
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Driftredovisning, tkr 

Nämnd/budgetram Ingående 
ack resultat 

Budget 
2022 

Nettokostn 
tom augusti 

Resultat 
tom augusti 

Nettokostn 
prognos 

2022 

Resultat 
prognos 

2022 

Kommunfullmäktige 0 16 100 -9 787 938 -16 450 -350 

Stadsrevisionen 1 327 6 200 -4 015 109 -6 200  

Kommunstyrelsen       

- stadsledningskansliet 5 000 146 590 -78 247 19 243 -134 405 12 185 

- kommungemensamt 0 128 550 -84 906 794 -128 550  

Valnämnden 0 7 350 -1 040 3 859 -8 350 -1 000 

Överförmyndarnämnden 0 9 200 -5 164 1 214 -8 400 800 

Lokalförsörjningsnämnden 0 38 950 -9 315 16 652 -28 450 10 500 

Fritids- och folkhälsonämnden       

- fritid- och folkhälsa 1 562 241 950 -167 254 -2 770 -248 250 -6 300 

- föreningsbidrag 0 44 800 -32 945 4 507 -43 600 1 200 

Servicenämnden 29 493 4 800 2 902 -16 -4 800  

Samhällsbyggnadsnämnden 22 330 24 150 -15 051 1 049 -24 150  

Tekniska nämnden       

- väghållning, parker mm 31 820 167 521 -95 095 13 729 -168 921 -1 400 

- persontransporter 0 78 400 -51 973 252 -81 986 -3 586 

Miljö- och konsumentnämnden -996 35 650 -21 958 1 809 -33 595 2 055 

Kulturnämnden 6 616 196 800 -123 290 10 003 -195 430 1 370 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

13 844 621 750 -383 344 15 123 -609 250 12 500 

Arbetslivsnämnden 3 000 252 950 -167 952 5 238 -252 950  

Sociala omsorgsnämnden 17 383 758 750 -494 556 14 777 -747 750 11 000 

Förskolenämnden 26 128 861 700 -553 308 11 651 -853 200 8 500 

Grundskolenämnden 25 214 1 674 900 -1 079 832 27 609 -1 657 400 17 500 

Individ- och familjeomsorgsnämnden -32 955 365 450 -252 191 -8 384 -380 450 -15 000 

Vård- och äldrenämnden 156 587 1 463 550 -954 582 19 413 -1 448 550 15 000 

Summa 306 353 7 146 061 -4 582 903 156 799 -7 081 087 64 974 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige räknar med en negativ avvikelse om 350 tkr vid årets slut, till följd av ökade 
lokalkostnader under tiden som fullmäktigesalen har renoverats. 

Revisorskollegiet 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
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Driftredovisning, tkr 

Nämnd/budgetram Ingående 
ack resultat 

Budget 
2022 

Nettokostn 
tom augusti 

Resultat 
tom augusti 

Nettokostn 
prognos 

2022 

Resultat 
prognos 

2022 

Kommunfullmäktige 0 16 100 -9 787 938 -16 450 -350 

Stadsrevisionen 1 327 6 200 -4 015 109 -6 200  

Kommunstyrelsen       

- stadsledningskansliet 5 000 146 590 -78 247 19 243 -134 405 12 185 

- kommungemensamt 0 128 550 -84 906 794 -128 550  

Valnämnden 0 7 350 -1 040 3 859 -8 350 -1 000 

Överförmyndarnämnden 0 9 200 -5 164 1 214 -8 400 800 

Lokalförsörjningsnämnden 0 38 950 -9 315 16 652 -28 450 10 500 

Fritids- och folkhälsonämnden       

- fritid- och folkhälsa 1 562 241 950 -167 254 -2 770 -248 250 -6 300 

- föreningsbidrag 0 44 800 -32 945 4 507 -43 600 1 200 

Servicenämnden 29 493 4 800 2 902 -16 -4 800  

Samhällsbyggnadsnämnden 22 330 24 150 -15 051 1 049 -24 150  

Tekniska nämnden       

- väghållning, parker mm 31 820 167 521 -95 095 13 729 -168 921 -1 400 

- persontransporter 0 78 400 -51 973 252 -81 986 -3 586 

Miljö- och konsumentnämnden -996 35 650 -21 958 1 809 -33 595 2 055 

Kulturnämnden 6 616 196 800 -123 290 10 003 -195 430 1 370 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

13 844 621 750 -383 344 15 123 -609 250 12 500 

Arbetslivsnämnden 3 000 252 950 -167 952 5 238 -252 950  

Sociala omsorgsnämnden 17 383 758 750 -494 556 14 777 -747 750 11 000 

Förskolenämnden 26 128 861 700 -553 308 11 651 -853 200 8 500 

Grundskolenämnden 25 214 1 674 900 -1 079 832 27 609 -1 657 400 17 500 

Individ- och familjeomsorgsnämnden -32 955 365 450 -252 191 -8 384 -380 450 -15 000 

Vård- och äldrenämnden 156 587 1 463 550 -954 582 19 413 -1 448 550 15 000 

Summa 306 353 7 146 061 -4 582 903 156 799 -7 081 087 64 974 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige räknar med en negativ avvikelse om 350 tkr vid årets slut, till följd av ökade 
lokalkostnader under tiden som fullmäktigesalen har renoverats. 

Revisorskollegiet 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
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Kommunstyrelsen 

Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet prognostiserar ett resultat om +15,6 mnkr jämfört med budget 2022  efter att 
godkända öronmärkta poster räknats bort. Överskottet beror till största delen på vakanser och lägre 
kostnader på grund av ej genomförda aktiviteter. Vakanser uppstår då det är svårt att återbesätta och 
nyrekrytera tjänster. Det är dessutom svårt att täcka upp vakanser med konsulter, då det är hård 
konkurrens om dessa samt att både upphandling och igångsättande av konsulter kräver insatser från 
stadens personal. 

Kommungemensam verksamhet 
Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden beräknar ett positivt resultat för 2022 med 0,8 mnkr. Det är 
personalkostnaden som pga. vakanser är lägre än budgeterat som ger det positiva resultatet. 

I likhet med tidigare ökar antalet inkommande ärenden. Andelen svåra och komplexa ärenden blir allt 
större. Rekryteringen av ställföreträdare har börjat återhämta sig efter coronapandemin men 
handläggningstiderna är fortfarande något förlängda. Vakanser på handläggarsidan i kombinationen 
med ett ökat antal ärenden har inneburit att nämnden kommit efter när det gäller granskningen av 
årsräkningar. 

Valnämnden 
Valnämnden räknar med ett resultat på -1 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader i samband 
med valet, främst för personal, transporter och material. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämndens prognos för 2022  är +10,5 mnkr. För perioden jan - augusti redovisas ett 
överskott på +16,7 mnkr. Det beräknade överskottet beror främst på lägre kostnader än budget samt 
obudgeterad intäkt för evakueringsboenden. 

Slutprognosen för Myråsskolans om- och tillbyggnad beräknas avvika med 21 mnkr (9 %) mot godkänd 
utgift, Byttorpskolans om- och tillbyggnad med 14 mnkr (9 %) samt Nya Fristadhallen med 8 mnkr (18 
%). För mer information se avsnitt 3.4 Nettoinvesteringar. 

Antal objekt i lokalbanken i augusti 2022 uppgick till 12 ägda och 4 inhyrda, vilket innebär en 
minskning med 6 ägda och 10 inhyrda jämfört med augusti 2021. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på +1,1 mnkr. Intäkterna för nämnden 
ligger på en något lägre nivå än motsvarande period förra året men över budgeterad nivå. Antalet 
inkommande ansökningar om bygglov och lantmäteriförrättningar har varit fortsatt högt, även om det 
är något lägre än föregående år. Finns nu en risk för nedgång i och med att konjunkturen har vänt 
nedåt, men det är för tidigt att säga i vilken utsträckning detta påverkar Samhällsbyggnadsnämndens 
intäkter. 

Nämnden har tidigare fått godkänt att ianspråkta 3,0 mnkr av det ackumulerade resultatet för att utföra 
flygburen laserskanning av kommunens yta. Detta kommer dock inte kunna genomföras under året 
eftersom upphandling av tjänsten inte hinner bli färdig innan skanningen måste ske. Flygningen kan 
endast genomföras under en snäv tidsram under hösten. Nämnden önskar därför flytta användningen 
av det ackumulerade resultatet till 2023. Detta får tas i samband med att nämndbudgeten för 2023 
fastställs i början på 2023. Årsprognosen för nämndens hela verksamhet beräknas i dagsläget till 0 mnkr 
utifrån en bedömning av utvecklingen resten av året. 

Servicenämnden 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +5,0 mnkr. Driftresultatet till 
och med augusti uppgår till +3,3 mnkr vilket är i linje med den årsprognos som Servicenämnden 
antagit. Utöver detta har nämnden fått ett tillfälligt anslag på 9,8 mnkr under 2022 för införande av 
Hyr-PC till Grundskolan. 

Tekniska nämnden 

Väghållning, skog, parker 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat vid årets slut på -1,4 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Avvikelsen avser bl.a på höga indexuppräkningar inom gatubelysning, 
vinterväghållning och gaturenhållning. Även bergsäkringsåtgärderna har blivit dyrare än beräknat. 
Kostnadsökningarna möts till viss del av ökade felparkeringsavgifter och intäkter från markavtal för 
ledningar. Ovan negativa avvikelser balanseras till viss del av att nämndens buffert på 1,6 mnkr tas i 
anspråk. 

Investeringsanslaget avseende beläggningsunderhåll har under året utökas med 6,0 mnkr med anledning 
av tillförda medel från Borås Energi- och miljö samt Borås Elnät enligt markavtal för ledningar. 
Budgeten för beläggningsunderhållet uppgår därmed sammantaget till 16,3 mnkr inkl. de medel som 
ligger på driften för reparationer mm. 

Persontransporter 
För Persontransporter beräknas ett negativt resultat för helåret med -3,6 mnkr. Jämförs utfallet jan-
augusti 2022 med samma period förra året har nettokostnaderna ökat med 4,0 %. 

Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året ökat med 21 % motsvarande ca 30 000 fler 
resor jämfört med motsvarande period förra året. Prognosunderskottet för helåret 2022 beror även på 
indexuppräkningar för köpta tjänster inom färdtjänsten. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3721
Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 32(47) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på +1,1 mnkr. Intäkterna för nämnden 
ligger på en något lägre nivå än motsvarande period förra året men över budgeterad nivå. Antalet 
inkommande ansökningar om bygglov och lantmäteriförrättningar har varit fortsatt högt, även om det 
är något lägre än föregående år. Finns nu en risk för nedgång i och med att konjunkturen har vänt 
nedåt, men det är för tidigt att säga i vilken utsträckning detta påverkar Samhällsbyggnadsnämndens 
intäkter. 

Nämnden har tidigare fått godkänt att ianspråkta 3,0 mnkr av det ackumulerade resultatet för att utföra 
flygburen laserskanning av kommunens yta. Detta kommer dock inte kunna genomföras under året 
eftersom upphandling av tjänsten inte hinner bli färdig innan skanningen måste ske. Flygningen kan 
endast genomföras under en snäv tidsram under hösten. Nämnden önskar därför flytta användningen 
av det ackumulerade resultatet till 2023. Detta får tas i samband med att nämndbudgeten för 2023 
fastställs i början på 2023. Årsprognosen för nämndens hela verksamhet beräknas i dagsläget till 0 mnkr 
utifrån en bedömning av utvecklingen resten av året. 

Servicenämnden 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +5,0 mnkr. Driftresultatet till 
och med augusti uppgår till +3,3 mnkr vilket är i linje med den årsprognos som Servicenämnden 
antagit. Utöver detta har nämnden fått ett tillfälligt anslag på 9,8 mnkr under 2022 för införande av 
Hyr-PC till Grundskolan. 

Tekniska nämnden 

Väghållning, skog, parker 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat vid årets slut på -1,4 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Avvikelsen avser bl.a på höga indexuppräkningar inom gatubelysning, 
vinterväghållning och gaturenhållning. Även bergsäkringsåtgärderna har blivit dyrare än beräknat. 
Kostnadsökningarna möts till viss del av ökade felparkeringsavgifter och intäkter från markavtal för 
ledningar. Ovan negativa avvikelser balanseras till viss del av att nämndens buffert på 1,6 mnkr tas i 
anspråk. 

Investeringsanslaget avseende beläggningsunderhåll har under året utökas med 6,0 mnkr med anledning 
av tillförda medel från Borås Energi- och miljö samt Borås Elnät enligt markavtal för ledningar. 
Budgeten för beläggningsunderhållet uppgår därmed sammantaget till 16,3 mnkr inkl. de medel som 
ligger på driften för reparationer mm. 

Persontransporter 
För Persontransporter beräknas ett negativt resultat för helåret med -3,6 mnkr. Jämförs utfallet jan-
augusti 2022 med samma period förra året har nettokostnaderna ökat med 4,0 %. 

Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året ökat med 21 % motsvarande ca 30 000 fler 
resor jämfört med motsvarande period förra året. Prognosunderskottet för helåret 2022 beror även på 
indexuppräkningar för köpta tjänster inom färdtjänsten. 
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Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens prognos visar på ett resultat för 2022 på 2,1 mnkr. Det är främst lägre 
personalkostnader jämfört med budget som ligger bakom det positiva prognosen. Nämnden har haft 
vakanta tjänster pga. personalomsättning och även högre sjukfrånvaro än beräknat. 

Pandemin påverkar inte längre nämndens verksamheter, tillsyn bedrivs på plats och förvaltningens 
personal har till stor del återgått till sina fysiska arbetsplatser även om möjligheten till distansarbete 
nyttjas mer än tidigare. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritid och folkhälsa 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -6,3 mnkr vid årets slut. 
Största avvikelsen finns inom badenheten med netto -7,5 mnkr varav befarad momseffekt står för -4,5 
mnkr. Nämnden har fått beslut från förvaltningsrätten där det framgår att badavgifterna på 
Stadsparksbadet ska momsbeläggas med 25 %. Ett beslut som följer Skatteverkets linje i ärendet. 
Nämnden kommer att överklaga beslutet till nästa instans. Som en försiktighetsåtgärd har beslut fattats 
om att avsätta den beräknade momsen fram tills dess att slutligt besked på överklagan delges. Övrigt 
underskott på badenheten är fortsatta coronaeffekter i början på året som ger lägre intäkter över lag. I 
övrigt redovisar nämnden ökad hyreskostnad för nya Fristadhallen Nämnden buffert hjälper till att hålla 
det totala underskottet nere. 

Föreningsbidrag 
Föreningsbidrag räknar med ett överskott på +1,2 mnkr vid årets slut främst på grund av färre 
medlemmar och aktiviteter, delvis som effekt av coronapandemin. I dagsläget har dock barn- och 
ungdomsföreningarna nu en verksamhet som i princip kan jämföras med innan pandemin. 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +1,4 mnkr jämfört med kommunbidraget vid 
årets slut. Inga verksamheter visar på några större avvikelser. Överskottet i prognosen beror i princip på 
att nämndens buffert inte utnyttjas fullt ut. 

Förskolenämnden 
Förskolenämndens prognos för 2022 är +8,5 mnkr. För perioden jan - augusti redovisas ett överskott 
på +11,6 mnkr. Överskottet beror främst på att förskoleavgifter och statsbidrag varit högre än budget 
samt köpta och sålda platser lägre än budget. Förskolenämnden har fått godkänt att ianspråkta 5 mnkr 
ur ackumulerat resultat under 2022 vilket därmed inte är aktuellt. 

Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 innebär minskade 
personalrelaterade kostnader med ca 2 mnkr. 

Under perioden januari - augusti har antalet inskrivna barn i Borås Stads egna förskolor varit 43 färre 
medan däremot volymtimmarna ökat med 1,8 % jämfört med motsvarande period förra året. Antalet 
barn i fristående förskolor har varit något färre och fristående pedagogisk omsorg har minskat med sex 
platser. Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har 
Förskolenämndens betalningsansvar varit 50 färre barn under januari-augusti 2022 än under 
motsvarande period 2021. 
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Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens prognos för 2022  är +17,5 mnkr. För perioden jan - augusti redovisas ett 
överskott på +27,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet beror delvis på att ett tillfälligt statsbidrag 
"skolmiljarden" samt tilläggsbudget tilldelats under året, lägre personalkostnad i början av året på grund 
av hög sjukfrånvaro, att vissa satsningar under 2022 inte genererar helårseffekt samt svårigheter att 
rekrytera behörig personal. 

Nämnden bedömer att Covid-19 hittills under året inte inneburit några specifika kostnader. 
Verksamheten är dock fortfarande påverkad av effekterna avseende arbetsbelastning hos personal och 
elevernas kunskapsutveckling. Det finns även en farhåga att pandemin och dess restriktioner har 
påverkat elevernas skolnärvaro och frånvaromönster på ett negativt sätt. 

Antal elever i grundskola var i augusti 12 449, vilket är en ökning med 100 elever i jämförelse med 
augusti 2021, varav elever i fristående skola ökat med 39 elever till 1 830 elever. Antal elever i 
förskoleklass har minskat med 11 elever till 1 374, varav elever i fristående förskoleklass däremot ökat 
med 7 elever till 119 elever. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för 2022  är +12,5 mnkr. För perioden jan 
- augusti redovisas ett överskott på +15,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet beror på att bufferten
inte beräknas att användas, lägre tillströmning av elever till vuxenutbildningen samt positivt utfall av
köpta och sålda platser i jämförelse med budget.

Nämnden använder under året det tillfälliga statsbidraget "skolmiljarden" på 7,3 mnkr för att hantera 
utbildningsskulden som uppstått pga. Covid 19. 

I augusti 2022 fanns det 4 263 elever från kommunen i gymnasieskola, 1 elev färre jämfört med augusti 
2022. I Borås Stads gymnasieskolor var det 4 642 elever i augusti 2022, 30 elever fler jämfört med 
augusti 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ och familjeomsorgsnämnden redovisar en prognos på minus -15 mnkr för helåret 2022. 
Resultatet efter aug är minus -8,4 mnkr. Nämnden har under året fått en tilläggsbudget på 8 mnkr (16 
mnkr helårseffekt 2023) för att hantera ökade kostnader. Det största underskottet finns i barn och 
ungdomsvård som beräknas göra ett underskott på -14,7 mnkr under 2022 och det är främst kostnaden 
för köp av vård som ökat under året. Nämnden arbetar med att öka andelen egna familjehem och även 
placeringar i nätverket. Detta är långsiktiga inriktningar som tar lång tid för att ge effekt. Ett annat stort 
problem för nämnden är bemanningssituationen inom myndighetsutövningen för barn och unga, där 
det vid rapporttillfället fanns 18 vakanser som kompenseras med köp av externa konsulter. 
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Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens prognos för 2022  är +17,5 mnkr. För perioden jan - augusti redovisas ett 
överskott på +27,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet beror delvis på att ett tillfälligt statsbidrag 
"skolmiljarden" samt tilläggsbudget tilldelats under året, lägre personalkostnad i början av året på grund 
av hög sjukfrånvaro, att vissa satsningar under 2022 inte genererar helårseffekt samt svårigheter att 
rekrytera behörig personal. 

Nämnden bedömer att Covid-19 hittills under året inte inneburit några specifika kostnader. 
Verksamheten är dock fortfarande påverkad av effekterna avseende arbetsbelastning hos personal och 
elevernas kunskapsutveckling. Det finns även en farhåga att pandemin och dess restriktioner har 
påverkat elevernas skolnärvaro och frånvaromönster på ett negativt sätt. 

Antal elever i grundskola var i augusti 12 449, vilket är en ökning med 100 elever i jämförelse med 
augusti 2021, varav elever i fristående skola ökat med 39 elever till 1 830 elever. Antal elever i 
förskoleklass har minskat med 11 elever till 1 374, varav elever i fristående förskoleklass däremot ökat 
med 7 elever till 119 elever. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för 2022  är +12,5 mnkr. För perioden jan 
- augusti redovisas ett överskott på +15,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet beror på att bufferten
inte beräknas att användas, lägre tillströmning av elever till vuxenutbildningen samt positivt utfall av
köpta och sålda platser i jämförelse med budget.

Nämnden använder under året det tillfälliga statsbidraget "skolmiljarden" på 7,3 mnkr för att hantera 
utbildningsskulden som uppstått pga. Covid 19. 

I augusti 2022 fanns det 4 263 elever från kommunen i gymnasieskola, 1 elev färre jämfört med augusti 
2022. I Borås Stads gymnasieskolor var det 4 642 elever i augusti 2022, 30 elever fler jämfört med 
augusti 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ och familjeomsorgsnämnden redovisar en prognos på minus -15 mnkr för helåret 2022. 
Resultatet efter aug är minus -8,4 mnkr. Nämnden har under året fått en tilläggsbudget på 8 mnkr (16 
mnkr helårseffekt 2023) för att hantera ökade kostnader. Det största underskottet finns i barn och 
ungdomsvård som beräknas göra ett underskott på -14,7 mnkr under 2022 och det är främst kostnaden 
för köp av vård som ökat under året. Nämnden arbetar med att öka andelen egna familjehem och även 
placeringar i nätverket. Detta är långsiktiga inriktningar som tar lång tid för att ge effekt. Ett annat stort 
problem för nämnden är bemanningssituationen inom myndighetsutövningen för barn och unga, där 
det vid rapporttillfället fanns 18 vakanser som kompenseras med köp av externa konsulter. 
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Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret 2022. Avvikelsen tom aug är 5,2 mnkr. I 
prognosen flaggar nämnden för att kostnader för evakueringsboenden pga kriget i Ukraina inte är med i 
prognosen. Nämnden begär att underskottet för evakueringsboenden, där Arbetslivsnämnden fick 
samordningsansvaret i Borås stad, som beräknas till ca 6 mnkr skrivs av i bokslutet. 

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd under perioden jan - aug är 40,1 mnkr och det är samma 
belopp som för motsvarande period förra året. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskade 
jämfört med motsvarande period förra året. Det var 667 hushåll 2022-08-31 jämfört med 744 hushåll 
2021-08-31. Trots att antalet hushåll minskat så ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd och beräknas 
göra ett underskott på 3 mnkr jämfört med budget 2022. 

Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämndens prognos för helåret 2022 är ett positivt resultat på 11 mnkr. För perioden jan 
- aug visar nämnden ett plusresultat på 14,8 mnkr. Intäkterna visar ett överskott jämfört med 
budgeterat vilket främst förklaras av att statsbidragen från Migrationsverket varit större än budgeterat. 
Antalet timmar med personlig assistans enligt LSS har minskat jämfört med föregående år vilket leder 
till lägre kostnader för nämnden. 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden lämnar en positiv prognos med 15 mnkr för helåret. Efter augusti visar 
nämnden ett resultat på 19,4 mnkr. Nämnden ser att den effekt som uppstod på grund av pandemin 
under våren 2020 med mindre efterfrågan på nämndens insatser är bruten. Sedan hösten 2021 har 
insatserna och därmed även volymerna för nämnden ökat. Överskottet på 15,0 mnkr kopplas främst till 
minskade kostnader i utvecklingsprojekt som införandet av trygghetsskapande välfärdsteknik, 
förskjutning av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), mindre beräknade kostnader för 
bostadsanpassning och ett överskott på volymer. 

Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen beställer och 
den tid som utförs. Brukartiden inom hemtjänsten är efter augusti i år 58,7 % vilket är lägre än budget 
för 2022 som ligger på 65 % men i paritet med de 58,4 % man hade vid motsvarande tid förra året. 
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Intern kontroll 
I delårsrapport januari-augusti ska nämnderna följa upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna 
kontrollplaner vilket innebär att kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal, tertial och 
halvår har följts upp. Samtliga nämnder har gjort detta. Några nämnder redovisar avvikelser i 
uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för att minimera avvikelserna. 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2020-05-11 §189 ska varje förvaltning redovisa antal anmälda 
bisysslor i tertialuppföljning 2. I Borås Stad finns uppgifter om 78 anmälningar om bisyssla under 
perioden september 2021 till augusti 2022. 
Samtliga nämnder har beaktat bisyssla i samband med framtagandet av intern kontrollplan för 2022. 
Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan redovisas i samband med årsredovisningen. 
 
I tabellen nedanför visas hur anmälan om bisyssla är fördelat per nämnd. 

  
Antal anmälda 
bisysslor sept 2020-
aug 2021 

Antal anmälda 
bisysslor sept 2021-
aug 2022 

Revisorskollegiet 2 2 

Kommunstyrelsen 3 7 

Överförmyndarnämnden 6 3 

Valnämnden 0 0 

Lokalförsörjningsnämnden 11 9 

Samhällsbyggnadsnämnden 11 2 

Servicenämnden 4 0 

Tekniska nämnden 0 uppgift saknas 

Miljö- och konsumentnämnden 6 uppgift saknas 

Fritids- och folkhälsonämnden 4 1 

Kulturnämnden 6 1 

Förskolenämnden 19 20 

Grundskolenämnden uppgift saknas uppgift saknas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 14 8 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 uppgift saknas 

Arbetslivsnämnden 8 uppgift saknas 

Sociala omsorgsnämnden cirka 100 uppgift saknas 

Vård- och äldrenämnden uppgift saknas 25 

Summa cirka 205 78 
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Intern kontroll 
I delårsrapport januari-augusti ska nämnderna följa upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna 
kontrollplaner vilket innebär att kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal, tertial och 
halvår har följts upp. Samtliga nämnder har gjort detta. Några nämnder redovisar avvikelser i 
uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för att minimera avvikelserna. 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2020-05-11 §189 ska varje förvaltning redovisa antal anmälda 
bisysslor i tertialuppföljning 2. I Borås Stad finns uppgifter om 78 anmälningar om bisyssla under 
perioden september 2021 till augusti 2022. 
Samtliga nämnder har beaktat bisyssla i samband med framtagandet av intern kontrollplan för 2022. 
Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan redovisas i samband med årsredovisningen. 
 
I tabellen nedanför visas hur anmälan om bisyssla är fördelat per nämnd. 

  
Antal anmälda 
bisysslor sept 2020-
aug 2021 

Antal anmälda 
bisysslor sept 2021-
aug 2022 

Revisorskollegiet 2 2 

Kommunstyrelsen 3 7 

Överförmyndarnämnden 6 3 

Valnämnden 0 0 

Lokalförsörjningsnämnden 11 9 

Samhällsbyggnadsnämnden 11 2 

Servicenämnden 4 0 

Tekniska nämnden 0 uppgift saknas 

Miljö- och konsumentnämnden 6 uppgift saknas 

Fritids- och folkhälsonämnden 4 1 

Kulturnämnden 6 1 

Förskolenämnden 19 20 

Grundskolenämnden uppgift saknas uppgift saknas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 14 8 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 uppgift saknas 

Arbetslivsnämnden 8 uppgift saknas 

Sociala omsorgsnämnden cirka 100 uppgift saknas 

Vård- och äldrenämnden uppgift saknas 25 

Summa cirka 205 78 
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Nettoinvesteringar 
Investeringsredovisning, mnkr 

Utgifter sedan start varav årets investeringar 

Total 
godkänd 

utgift 

Ack. 
utgift tom 

augusti 
Av-

vikelse 

Prognos 
total 

utgift 
Budget 

Utgift 
tom 

augusti 
Av-

vikelse Prognos 

GEMENSAMMA FUNKTIONER 

Projekt med årliga anslag 158,0 72,3 85,7 173,5 

Fleråriga projekt 99,2 26,3 72,9 97,4 89,9 16,9 73,0 30,4 

- varav Pantängen
nybyggnation 53,0 1,0 52,0 53,0 52,0 0,0 52,0 0,5 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER 

Projekt med årliga anslag 138,4 47,6 90,8 115,4 

Fleråriga projekt 70,5 17,0 53,5 89,5 49,7 1,0 48,7 16,0 

- varav Ny Nybro 44,0 15,5 28,5 56,0 29,2 0,7 28,5 3,0 

- varav Kronängsparken 18,0 1,4 16,6 25,0 13,4 0,3 13,1 9,0 

FRITID OCH KULTUR 

Projekt med årliga anslag 32,2 11,0 21,2 22,6 

Fleråriga projekt 133,8 102,5 31,3 149,2 28,8 16,0 12,8 30,3 

- varav Nya Fristadhallen 45,9 53,8 -7,9 54,2 1,0 8,8 -7,8 9,2 

- varav Sjöbovallen ombyggnad 17,5 20,0 -2,5 20,0 0,0 0,5 -0,5 0,5 

FÖRSKOLA 

Projekt med årliga anslag 4,0 1,0 3,0 0,6 

Fleråriga projekt 147,0 78,0 69,0 148,3 74,9 45,2 29,7 68,2 

- varav Stinebackens förskola 49,5 27,4 22,1 49,5 40,2 23,6 16,6 42,1 

- varav Strandvägens förskola 39,4 40,7 -1,3 40,8 18,2 19,5 -1,3 19,7 

GRUNDSKOLA 

Projekt med årliga anslag 8,0 4,1 3,9 7,1 

Fleråriga projekt 1 214,2 394,9 819,3 1 248,3 265,7 119,1 146,6 270,3 

- varav Myråsskolan om- och
tillbyggnad 230,0 178,2 51,8 251,0 78,5 57,8 20,7 93,0 

- varav Byttorpskolan om- och
tillbyggnad 153,8 146,1 7,7 167,8 33,8 26,1 7,7 39,9 

GYMNASIESKOLA 

Projekt med årliga anslag 2,5 0,6 1,9 2,5 

Fleråriga projekt 162,5 20,3 142,2 163,3 7,1 1,9 5,2 7,7 

- varav Almåsgymnasiet
innergård 17,5 18,3 -0,8 18,3 0,0 0,7 -0,7 0,7 

VÅRD OCH OMSORG 

Projekt med årliga anslag 0,5 0,0 0,5 0,5 

Fleråriga projekt 424,9 89,0 335,9 426,2 82,0 18,6 63,4 35,3 

- varav Johannelundsgatan
SOL 55,0 2,5 52,5 55,0 22,2 0,5 21,7 6,0 

INKÖP AV FASTIGHETER 

Projekt med årliga anslag 40,0 10,2 29,8 30 

AFFÄRSVERKSAMHET 

Projekt med årliga anslag 1,0 1,1 -0,1 5,4 

Fleråriga projekt 40,4 16,2 24,2 40,0 25,6 11,3 14,3 14,1 

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 1 008,3 377,9 630,4 829,9 
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I tabellen redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt. Total 
investeringsbudget 2022 uppgår till 1008,3 mnkr, varav 201,8 mnkr avser ej förbrukade 
investeringsmedel från tidigare år. Till och med augusti har investeringsutgifterna uppgått till 377,9 
(322,8) mnkr. Nämndernas prognoser för 2022 visar på en sammanlagd investeringsvolym om 829,9 
mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 178,4 mnkr. Baserat på tidigare års erfarenhet 
så görs bedömningen att investeringsutgifterna 2022 för staden som helhet kommer att uppgå till 
ca 750 mnkr. 
 
Nedan kommenteras större projekt 
Gemensamma funktioner 
Ny- och ombyggnation av Pantängen ska bland annat resultera i en utökning av antalet kontorsplatser 
och förbättrad användning av befintliga lokaler. I nuläget pågår arbete med att uppdatera och 
omvärdera tidigare framtagna rambeskrivningar och framtagna handlingar. En omstart sker också med 
tidigare anlitade projektörer och arkitekt. Med hjälp av Lokalförsörjningsförvaltningen upphandlas 
samtidigt en byggledare som kommer finnas som stöd under hela byggprocessen. 
 
Gator, vägar och parker 
Efter en gynnsam dom i Mark- och miljödomstolen i januari har projekteringsarbetet påbörjats gällande 
Ny Nybro. Projektering av Nybron kommer att pågå fram till våren 2023 och planerad byggstart är 
hösten 2023. Den totala beslutade budgetramen för projektet uppgår till 44 mnkr. Prognosen är att 
ytterligare 12 mnkr behöver tillföras projektet då omfattningen ökat bl a gällande åtgärder i samband 
med kongresshusbygget samt markförstärkningar. 
Årets prognos för Kronängsparken uppgår till 9 mnkr. Planerad budget för projektet som helhet löper 
stor risk att överskridas på grund av främst två orsaker. Dels att projektet lidit av förseningar vilket 
gjort att budgeten inte följt med prisökningar samt att rådande världsläge har drivit upp priserna för 
utrustning, främst betong, lek- och idrottsmateriel samt övriga markmaterial. Etapp ett och två bedöms 
rymmas inom den totala budgeten om 18 mnkr men den tredje etappen samt tillkommande eventuell 
utgift för marksanering kommer troligen medföra att budgeten överskrids med 7 mnkr. 
 
Fritid och kultur 
Nybyggnation av idrottshall i Fristad startade vid årsskiftet 2020/2021. Hallen färdigställdes i april 2022 
och är slutbesiktad och invigd. Den totala byggkostnaden prognostiseras till  54,2 mnkr vilket innebär 
att budgeten överskrids med 8,3 mnkr. Ombyggnaden av Sjöbovallen är klar för ekonomisk 
slutredovisning. Kostnaderna för projektet överstiger budgeten med 2,5 mnkr beroende  på att 
lokalerna utökades. 
 
Förskola 
Nybyggnationen av Stinebackens förskola med 120 platser pågår. Förskolan ersätter gamla 
Kristinegårdens förskola. Stinebackens förskola planeras att vara färdigställd i januari 2023. Den 
prognostiserade kostnaden för förskolan är 49,5 mnkr vilket innebär att projektet håller sig inom 
budgeterat anslag. Strandvägens förskola med 120 platser färdigställdes i maj 2022. Byggnaden är 
slutbesiktad och den har tagits i bruk av verksamheten. Den ekonomiska slutprognosen för projektet är 
40,8 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. 
 
 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3727
Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 38(47) 

I tabellen redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt. Total 
investeringsbudget 2022 uppgår till 1008,3 mnkr, varav 201,8 mnkr avser ej förbrukade 
investeringsmedel från tidigare år. Till och med augusti har investeringsutgifterna uppgått till 377,9 
(322,8) mnkr. Nämndernas prognoser för 2022 visar på en sammanlagd investeringsvolym om 829,9 
mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 178,4 mnkr. Baserat på tidigare års erfarenhet 
så görs bedömningen att investeringsutgifterna 2022 för staden som helhet kommer att uppgå till 
ca 750 mnkr. 
 
Nedan kommenteras större projekt 
Gemensamma funktioner 
Ny- och ombyggnation av Pantängen ska bland annat resultera i en utökning av antalet kontorsplatser 
och förbättrad användning av befintliga lokaler. I nuläget pågår arbete med att uppdatera och 
omvärdera tidigare framtagna rambeskrivningar och framtagna handlingar. En omstart sker också med 
tidigare anlitade projektörer och arkitekt. Med hjälp av Lokalförsörjningsförvaltningen upphandlas 
samtidigt en byggledare som kommer finnas som stöd under hela byggprocessen. 
 
Gator, vägar och parker 
Efter en gynnsam dom i Mark- och miljödomstolen i januari har projekteringsarbetet påbörjats gällande 
Ny Nybro. Projektering av Nybron kommer att pågå fram till våren 2023 och planerad byggstart är 
hösten 2023. Den totala beslutade budgetramen för projektet uppgår till 44 mnkr. Prognosen är att 
ytterligare 12 mnkr behöver tillföras projektet då omfattningen ökat bl a gällande åtgärder i samband 
med kongresshusbygget samt markförstärkningar. 
Årets prognos för Kronängsparken uppgår till 9 mnkr. Planerad budget för projektet som helhet löper 
stor risk att överskridas på grund av främst två orsaker. Dels att projektet lidit av förseningar vilket 
gjort att budgeten inte följt med prisökningar samt att rådande världsläge har drivit upp priserna för 
utrustning, främst betong, lek- och idrottsmateriel samt övriga markmaterial. Etapp ett och två bedöms 
rymmas inom den totala budgeten om 18 mnkr men den tredje etappen samt tillkommande eventuell 
utgift för marksanering kommer troligen medföra att budgeten överskrids med 7 mnkr. 
 
Fritid och kultur 
Nybyggnation av idrottshall i Fristad startade vid årsskiftet 2020/2021. Hallen färdigställdes i april 2022 
och är slutbesiktad och invigd. Den totala byggkostnaden prognostiseras till  54,2 mnkr vilket innebär 
att budgeten överskrids med 8,3 mnkr. Ombyggnaden av Sjöbovallen är klar för ekonomisk 
slutredovisning. Kostnaderna för projektet överstiger budgeten med 2,5 mnkr beroende  på att 
lokalerna utökades. 
 
Förskola 
Nybyggnationen av Stinebackens förskola med 120 platser pågår. Förskolan ersätter gamla 
Kristinegårdens förskola. Stinebackens förskola planeras att vara färdigställd i januari 2023. Den 
prognostiserade kostnaden för förskolan är 49,5 mnkr vilket innebär att projektet håller sig inom 
budgeterat anslag. Strandvägens förskola med 120 platser färdigställdes i maj 2022. Byggnaden är 
slutbesiktad och den har tagits i bruk av verksamheten. Den ekonomiska slutprognosen för projektet är 
40,8 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. 
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Grundskola 
Om- och tillbyggnad av Myråsskolan pågår och beräknas vara klar sommaren 2023. Skolan kommer att 
anpassas från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6 skola. Elevkapaciteten ökas med ca 250 elever till 
ca 750 elever. Prognosen för projektet är 251 mnkr vilket är innebär att budgeten överskrids med 21 
mnkr. De ökade kostnaderna beror på högre projekteringskostnader samt att komplikationer har 
uppstått i rivningen och i produktionen. Fukt samt asbest har upptäckts i befintliga byggnader vilket har 
varit tvunget att åtgärdas. Extra beställningar för bättre funktion har även tillkommit under 
produktionen. Om- och tillbyggnad av Byttorpskolan pågår och och kommer att vara färdigställd i 
december 2022. Elevkapaciteten kommer då att vara utökad från 275 till ca 570 elever. Etappen 
gällande ombyggnationen av hus A är slutbesiktigad och godkänd och skolan har börjat använda 
lokalerna. Rivningsarbeten har påbörjats i hus B som är den avslutande etappen. De totala kostnaderna 
för projektet prognostiseras att överstiga budget med 14 mnkr. Avvikelsen beror på ändrings- och 
tilläggsarbeten som orsakats av dåliga massor, omläggning av dagvatten, dräneringsåtgärder, felaktiga 
befintliga konstruktionsritningar samt ökade byggledningskostnader. I sista etappen av hus B har taket 
varit tvunget att bytas ut vilket inte innefattades av projektet. 
 
Vård och omsorg 
Nybyggnation av bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) på Johannelundsgatan 
kommer att starta i november 2022 och vara färdigställd i januari 2024. Bostaden kommer att bestå av 
20 lägenheter. Projektet kom igång något senare än planerat eftersom ett omtag angående byggnadens 
utformning behövdes. Total budget för projektet är 55 mnkr och ingen avvikelse mot budget 
prognostiseras. 
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Exploateringsredovisning, mnkr 
Utgift tom 

2022-08 
Intäkt tom 

2022-08 
Netto tom 

2022-08 Status

Försäljning av industrimark 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Viared Västra -335,2 325,8 -9,4

Viared Norra -40,4 45,8 5,4

Nordskogen -73,7 62,3 -11,4

Utbyggnad av övriga industriområden -15,2 16,0 0,8

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Viared Västra -51,7 41.6 -10,1

Viared Norra -16,9 18,7 1,8

Nordskogen -7,0 4,8 -2,2

Försäljning av bostadsmark 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Svanängsvägen -0,4 0,4 0,0 1 av 8 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Svanängsvägen -1,6 0 -1,6

Paradis, Vinkelvägen -0,3 0 -0,3

Sprödlingen, Sjöbo -0,1 0 -0,1

Hagtornsvägen, Fristad -0,5 0 -0,5

Utbyggnad av industriområde pågår i Viared Västra och Viared Norra. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar beredning av mark inom den gamla delen av Viareds 
industriområde. 

Exploateringsarbeten inom villatomtsområdena Sjöbo/Sprödlingen, Fristad/Hagtornsvägen och 
Sparsör/Paradis (blandade bostadsformer) pågår. 
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Exploateringsredovisning, mnkr 
Utgift tom 

2022-08 
Intäkt tom 

2022-08 
Netto tom 

2022-08 Status

Försäljning av industrimark 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Viared Västra -335,2 325,8 -9,4

Viared Norra -40,4 45,8 5,4

Nordskogen -73,7 62,3 -11,4

Utbyggnad av övriga industriområden -15,2 16,0 0,8

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Viared Västra -51,7 41.6 -10,1

Viared Norra -16,9 18,7 1,8

Nordskogen -7,0 4,8 -2,2

Försäljning av bostadsmark 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Svanängsvägen -0,4 0,4 0,0 1 av 8 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Svanängsvägen -1,6 0 -1,6

Paradis, Vinkelvägen -0,3 0 -0,3

Sprödlingen, Sjöbo -0,1 0 -0,1

Hagtornsvägen, Fristad -0,5 0 -0,5

Utbyggnad av industriområde pågår i Viared Västra och Viared Norra. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar beredning av mark inom den gamla delen av Viareds 
industriområde. 

Exploateringsarbeten inom villatomtsområdena Sjöbo/Sprödlingen, Fristad/Hagtornsvägen och 
Sparsör/Paradis (blandade bostadsformer) pågår. 
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Bolagens resultat 2022 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 149 mnkr. Prognosen är 37 mnkr bättre än budget, bestående av 
positiv avvikelse för bostadsbolagen med 3 mnkr och för stadshuskoncernen med 34 mnkr. 
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras med 
koncernbidrag 2022. 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag som 
rapporterar budgetavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller någon redovisning 
av periodens styrelsearbete lämnats. 

Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per augusti, bedömd 
helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse. 

Stadshuskoncernen 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Stadshuskoncernen Utfall jan-aug Budget 2022 Prognos 2022 Budget-avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,1 -3 -3,1 -0,1 

Borås Energi och Miljö AB 55,5 60,8 86,7 +25,9 

Borås Elnät AB 50,5 58,1 65,9 +7,8 

Borås Djurpark & Camping AB 6,3 -9,4 -13,1 -3,7 

Borås kommuns Parkerings AB 10,6 7,3 11,1 +3,8 

Industribyggnader i Borås AB 14,6 12,3 12,3 0 

BoråsBorås TME AB -12,3 -18,4 -18,2 +0,2 

Akademiplatsen AB -18,3 -28,4 -28,0 +0,4 

Inkubatorn i Borås AB -0,2 -2,6 -2,6 0 

Summa Stadshusbolagen 104,6 76,7 111,0 34,3 

Borås Stadshus AB - moderbolaget 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME 
AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte 
upprättats. 

Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,1 mnkr sämre än 
budget till följd av högre kostnader. Bolagets underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag 
från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet. 

Under perioden har styrelsen behandlat budgetuppföljning till och med april, revisionsrapport om 
granskning av ärendeberedningen i bolagen samt beslutat att låta genomföra en extern värdering av 
Viskaforshem AB:s nybyggnation Friskafors. 

Borås Energi och Miljö AB 
Bolaget bedömer att årsresultatet blir 25,8 mnkr högre än budget. Investeringsnivån förväntas bli 155 
mnkr lägre än budgeterade 524 mnkr på grund av tidsförskjutningar i ett antal projekt. Dom i 
skiljeförfarandet med Serneke väntas komma i slutet på året. 

I delårsresultatet redovisas en positiv budgetavvikelse med 22 mnkr, och ett resultat som är 6 mnkr 
bättre än utfallet under motsvarande period 2021. Avvikelsen består främst av högre elintäkter till följd 
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av höga elpriser och ökad elproduktion. En ökad produktion medför även ökade kostnader för bränsle. 
Energikostnaderna ökar i motsvarande grad. Dessutom ökar underhållskostnaderna för att kunna 
säkerställa maximerad tillgänglighet i anläggningen. De taxefinansierade verksamheterna går sämre än 
budget på grund av lägre rörliga intäkter, högre energikostnader samt högre underhållskostnader på 
avloppssidan. 

Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos förbättrad med 53,2 mnkr mot budget (prognos 95,8 mnkr). 
Utfallet per augusti är 30 mnkr bättre än budget. Elintäkterna är högre än budget medan 
intäkterna för fjärrvärme och verksamhetsavfall är lägre. Även kostnaderna ligger högre än 
budget, främst bränslekostnaderna som ökat på grund av hög produktion och inflation men 
också för underhåll. 

• AO Insamling-Återvinning: Prognos försämrad med 5,6 mnkr mot budget (prognos 11,5 
mnkr). Ökade kostnader av driftentreprenader och drivmedel drar ner årsresultatet.  

• AO Energitjänster: Prognos förbättrad med 0,9 mnkr mot budget (prognos 2,4 mnkr). 
Förbättringen utgörs främst av lägre personalkostnader.  

• AO Vatten och Avlopp: Prognos försämrad med 11,3 mnkr mot budget (prognos 7,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 9,4 mnkr sämre än budget då affärsområdet har haft lägre intäkter för 
rörliga vatten- och avloppsavgifter samt högre energikostnader och underhållskostnader.   

• AO Kommunalt avfall: Prognos försämrad med 0,2 mnkr mot budget (prognos -14 mnkr). 
Utfallet per augusti är 0,9 mnkr högre än budget. Högre intäkter kopplat till högre 
materialersättning. Driftskostnaderna, såsom påsar, diesel och fordonsgas, överstiger budget.  

• Övriga verksamheter: Prognos försämrad med 11,2 mnkr mot budget (prognos 
-16,3 mnkr), bland annat tillkommer kostnader för skiljeförfarandet.  

Borås Elnät AB 
Årsresultatet beräknas överstiga budget med 7,8 mnkr, främst till följd av lägre kapitalkostnader som 
delvis även kompenserar den högre kostnadsnivå som inflationstakten för med sig. De lägre 
kapitalkostnaderna beror på förseningar i mätarbytesprojektet "FRAMM". Istället för att avslutas som 
planerat under 2022 kommer projektet dröja kvar in på 2023. Utfallet per augusti är 50 mnkr, vilket är 5 
mnkr högre än motsvarande period 2021. Investeringsnivån är 20 mnkr lägre än budgeterade 187 mnkr 
då investeringar har senarelagts. 

Under perioden har styrelsen fokuserat på strategiutveckling, större investeringsprojekt samt risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Borås Djurpark & Camping AB 
Bolaget bedömer årsresultatet till -13,1 mnkr, vilket är 3,7 mnkr sämre än budget och 11,2 mnkr sämre 
än 2021 års utfall. Djurparken har haft cirka 30 000 färre besökare än 2021, vilket beror på att 
"hemester"-trenden inte hållit i sig samt en ökad konkurrens av andra besöksdestinationer. Däremot 
har campingen gått bättre under sommaren och antalet gästnätter ökade med 45 % jämfört med 2021. 
Fler campinggäster har samtidigt medfört ökade personalkostnader och diverse driftskostnader såsom 
el och vatten. Djurparken märker också av ökade kostnader för foder, mat till restauranger och kiosker 
samt varor till souvenirbutiker. Investeringarna beräknas uppgå till 22 mnkr i likhet med budget. 
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen bland annat gjort ett studiebesök på Skånes Djurpark. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3731
Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2022 42(47) 

av höga elpriser och ökad elproduktion. En ökad produktion medför även ökade kostnader för bränsle. 
Energikostnaderna ökar i motsvarande grad. Dessutom ökar underhållskostnaderna för att kunna 
säkerställa maximerad tillgänglighet i anläggningen. De taxefinansierade verksamheterna går sämre än 
budget på grund av lägre rörliga intäkter, högre energikostnader samt högre underhållskostnader på 
avloppssidan. 

Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos förbättrad med 53,2 mnkr mot budget (prognos 95,8 mnkr). 
Utfallet per augusti är 30 mnkr bättre än budget. Elintäkterna är högre än budget medan 
intäkterna för fjärrvärme och verksamhetsavfall är lägre. Även kostnaderna ligger högre än 
budget, främst bränslekostnaderna som ökat på grund av hög produktion och inflation men 
också för underhåll. 

• AO Insamling-Återvinning: Prognos försämrad med 5,6 mnkr mot budget (prognos 11,5 
mnkr). Ökade kostnader av driftentreprenader och drivmedel drar ner årsresultatet.  

• AO Energitjänster: Prognos förbättrad med 0,9 mnkr mot budget (prognos 2,4 mnkr). 
Förbättringen utgörs främst av lägre personalkostnader.  

• AO Vatten och Avlopp: Prognos försämrad med 11,3 mnkr mot budget (prognos 7,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 9,4 mnkr sämre än budget då affärsområdet har haft lägre intäkter för 
rörliga vatten- och avloppsavgifter samt högre energikostnader och underhållskostnader.   

• AO Kommunalt avfall: Prognos försämrad med 0,2 mnkr mot budget (prognos -14 mnkr). 
Utfallet per augusti är 0,9 mnkr högre än budget. Högre intäkter kopplat till högre 
materialersättning. Driftskostnaderna, såsom påsar, diesel och fordonsgas, överstiger budget.  

• Övriga verksamheter: Prognos försämrad med 11,2 mnkr mot budget (prognos 
-16,3 mnkr), bland annat tillkommer kostnader för skiljeförfarandet.  

Borås Elnät AB 
Årsresultatet beräknas överstiga budget med 7,8 mnkr, främst till följd av lägre kapitalkostnader som 
delvis även kompenserar den högre kostnadsnivå som inflationstakten för med sig. De lägre 
kapitalkostnaderna beror på förseningar i mätarbytesprojektet "FRAMM". Istället för att avslutas som 
planerat under 2022 kommer projektet dröja kvar in på 2023. Utfallet per augusti är 50 mnkr, vilket är 5 
mnkr högre än motsvarande period 2021. Investeringsnivån är 20 mnkr lägre än budgeterade 187 mnkr 
då investeringar har senarelagts. 

Under perioden har styrelsen fokuserat på strategiutveckling, större investeringsprojekt samt risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Borås Djurpark & Camping AB 
Bolaget bedömer årsresultatet till -13,1 mnkr, vilket är 3,7 mnkr sämre än budget och 11,2 mnkr sämre 
än 2021 års utfall. Djurparken har haft cirka 30 000 färre besökare än 2021, vilket beror på att 
"hemester"-trenden inte hållit i sig samt en ökad konkurrens av andra besöksdestinationer. Däremot 
har campingen gått bättre under sommaren och antalet gästnätter ökade med 45 % jämfört med 2021. 
Fler campinggäster har samtidigt medfört ökade personalkostnader och diverse driftskostnader såsom 
el och vatten. Djurparken märker också av ökade kostnader för foder, mat till restauranger och kiosker 
samt varor till souvenirbutiker. Investeringarna beräknas uppgå till 22 mnkr i likhet med budget. 
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen bland annat gjort ett studiebesök på Skånes Djurpark. 
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Borås kommuns Parkerings AB 
Årsresultatet bedöms bli 3,8 mnkr bättre än budget, främst till följd av ökade intäkter.  
Coronapandemin påverkade intäkterna i början av året men från mars syns en återhämtning med 
mycket god beläggning. Investeringsnivån bedöms bli betydligt lägre än budget på grund av försening i 
projektet P-hus Makrillen, som fördröjs till 2023. 

Under perioden har styrelsen bland annat fortsatt arbetet med projektet P-huset Makrillen och 
parkeringsledningssystem samt genomfört rekrytering av ny VD. 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Koncernen Industribyggnader i Borås AB, med dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB, 
räknar med att årsresultatet blir lika med budget. Investeringarna följer plan. En översyn av fastigheten 
Strömsdal 3 gällande underhållsrenovering är gjord, och visar på stora renoveringsbehov. Under året 
planeras det för start av flera förstudier inom fastighetsutvecklingsprojekt. 

Styrelsen har genomfört strategidagar med fokus på ny vision och övergripande inriktningsmål. 

BoråsBorås TME AB 
Resultatet förutses bli 0,2 mnkr bättre än budget. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen arbetat med omvärldsförändringar, tagit del av marknadsplan och nytt 
målgruppsanalysarbete, tagit del av slutrapport World Cup i orientering samt informerats om 
partiöverläggningarnas beslut att vissa delar av Akademiplatsens verksamhet ska flyttas till bolaget. 
Styrelsen har bland annat beslutat om att uppdra VD att ta fram beslutsunderlag för No Limit 2023 och 
Sommartorsdagarna 2023. 

Akademiplatsen AB 
Bolaget räknar med ett resultat som är 0,4 mnkr bättre än budget till följd av lägre personalkostnader. 
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Styrelsen har under perioden följt utvecklingen av aktiviteter i Textile Fashion Center och bokningsläge 
och hyresförmåga för driftsoperatören i Borås Kongress samt diskuterat processen kring 
upphandling/förhandling av driftsoperatör i Borås Kongress efter 2023. Styrelsen har bland annat 
beslutat om att ha ett gemensamt styrelsemöte med IBAB till följd av partiöverläggningarna som berör 
Akademiplatsen. 

Inkubatorn i Borås AB 
Bolaget bedömer ett resultat lika med budget. Till följd av initiativet "NEST" ökar både intäkter och 
kostnader något jämfört med budget. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB 
för att ge ett nollresultat. 
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Bostadsbolagen 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Bostadsbolagen Utfall jan-aug Budget 2022 Prognos 2022 Budget-avvikelse 

AB Bostäder i Borås 40,4 25,2 29,5 +4,3 

Fristadbostäder AB 1,8 2,8 2,8 0 

AB Sandhultsbostäder 3,6 1,8 1,5 -0,3 

AB Toarpshus 7,7 2,1 3,2 +1,1 

Viskaforshem AB 1,6 2,5 0,6 -1,9 

Summa Bostadsbolagen 55,1 34,4 37,6 3,2 

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2022 på 37,6 mnkr, vilket är 3,2 mnkr bättre 
än budgeterat resultat. Hög efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt, medan ökade 
räntekostnader samt reparationskostnader och stora underhållsbehov påverkar ekonomin negativt. På 
grund av materialbrist och höjda materialpriser har bolagen inte kunnat utföra alla planerade 
underhållsprojekt. 

AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB samt Viskaforshem AB har pågående nyproduktionsprojekt 
för att möta behovet av fler bostäder i kommunen. 

I augusti 2022 var 56 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 18 vid samma period föregående 
år samt 59 vid årsskiftet. Av dessa utgör 30 stycken det nya trygghetsboendet i Regementsstaden. 

AB Bostäder i Borås 
Bolaget förutser ett årsresultat som är 4,3 mnkr högre än budget. Då ingår påskyndade avskrivningar 
med 6,9 mnkr, som bolaget började med i årsbokslutet 2020. Prognosen är lägre än utfallet per augusti 
vilket beror på att sista tertialet alltid är kostnadstungt till följd av säsongsvariationer. 

På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,96 % från februari, en högre höjning än budgeterat. Intäkterna 
ökar även till följd av tidigare inflyttning i nyproduktionerna Regementsstaden och Glesvingen än 
planerat, vilket också bidrar till högre uppvärmningskostnader. Kostnadssidan för övrigt ligger bra till 
då bolaget har en del bra avtal för övriga driftskostnader. Årets underhållsbudget utökades men vissa 
insatser har flyttats från planerat underhåll till reparation eftersom behovet varit mer akut. Det har även 
funnits ett uppdämt behov av att reparera skador efter pandemin. Därmed överstiger 
reparationskostnaderna budget. 

Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 467 mnkr till 366 mnkr till följd av lägre takt 
på ny- och ombyggnadsprojekt. De stora nybyggnadsprojekten Regementsstaden, med 144 lägenheter, 
och Glesvingen, med 107 studentlägenheter, har slutförts enligt plan. 

Antal outhyrda lägenheter per augusti var 114 stycken, varav 46 uthyrningsbara och 30 av dem avsåg 
trygghetsboendet i Regementsstaden. 

Fristadbostäder AB 
Årsresultatet bedöms bli lika med budget. Nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad 
pågår med planerad inflyttning i maj 2023, projektet bedöms hålla budget. Det planerade underhållet 
löper också på. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 

Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut per april 2022 samt om entreprenör för 
renovering av 12 entréer på Tärnan. 
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Bostadsbolagen 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Bostadsbolagen Utfall jan-aug Budget 2022 Prognos 2022 Budget-avvikelse 

AB Bostäder i Borås 40,4 25,2 29,5 +4,3 

Fristadbostäder AB 1,8 2,8 2,8 0 

AB Sandhultsbostäder 3,6 1,8 1,5 -0,3 

AB Toarpshus 7,7 2,1 3,2 +1,1 

Viskaforshem AB 1,6 2,5 0,6 -1,9 

Summa Bostadsbolagen 55,1 34,4 37,6 3,2 

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2022 på 37,6 mnkr, vilket är 3,2 mnkr bättre 
än budgeterat resultat. Hög efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt, medan ökade 
räntekostnader samt reparationskostnader och stora underhållsbehov påverkar ekonomin negativt. På 
grund av materialbrist och höjda materialpriser har bolagen inte kunnat utföra alla planerade 
underhållsprojekt. 

AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB samt Viskaforshem AB har pågående nyproduktionsprojekt 
för att möta behovet av fler bostäder i kommunen. 

I augusti 2022 var 56 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 18 vid samma period föregående 
år samt 59 vid årsskiftet. Av dessa utgör 30 stycken det nya trygghetsboendet i Regementsstaden. 

AB Bostäder i Borås 
Bolaget förutser ett årsresultat som är 4,3 mnkr högre än budget. Då ingår påskyndade avskrivningar 
med 6,9 mnkr, som bolaget började med i årsbokslutet 2020. Prognosen är lägre än utfallet per augusti 
vilket beror på att sista tertialet alltid är kostnadstungt till följd av säsongsvariationer. 

På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,96 % från februari, en högre höjning än budgeterat. Intäkterna 
ökar även till följd av tidigare inflyttning i nyproduktionerna Regementsstaden och Glesvingen än 
planerat, vilket också bidrar till högre uppvärmningskostnader. Kostnadssidan för övrigt ligger bra till 
då bolaget har en del bra avtal för övriga driftskostnader. Årets underhållsbudget utökades men vissa 
insatser har flyttats från planerat underhåll till reparation eftersom behovet varit mer akut. Det har även 
funnits ett uppdämt behov av att reparera skador efter pandemin. Därmed överstiger 
reparationskostnaderna budget. 

Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 467 mnkr till 366 mnkr till följd av lägre takt 
på ny- och ombyggnadsprojekt. De stora nybyggnadsprojekten Regementsstaden, med 144 lägenheter, 
och Glesvingen, med 107 studentlägenheter, har slutförts enligt plan. 

Antal outhyrda lägenheter per augusti var 114 stycken, varav 46 uthyrningsbara och 30 av dem avsåg 
trygghetsboendet i Regementsstaden. 

Fristadbostäder AB 
Årsresultatet bedöms bli lika med budget. Nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad 
pågår med planerad inflyttning i maj 2023, projektet bedöms hålla budget. Det planerade underhållet 
löper också på. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 

Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut per april 2022 samt om entreprenör för 
renovering av 12 entréer på Tärnan. 
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AB Sandhultsbostäder 
Bolaget bedömer årsresultatet till 0,3 mnkr sämre än budget, främst till följd av högre material- och 
räntekostnader. Underhållskostnaderna bedöms bli lägre då önskvärd takt på underhållet inte kan hållas, 
men samtidigt stiger priset på det som görs. Hyresbortfallet bedöms blir lägre än budget. Bolaget har 
fyra outhyrda lägenheter. 

Under perioden har styrelsen fortsatt sitt arbete med en bra och långsiktig tanke med bolaget samt ett 
gott samarbete och samsyn i beslut. 

AB Toarpshus 
Årsresultatet beräknas bli 1,1 mnkr bättre än budget, vilket främst beror på lägre underhållskostnader 
då den underhållstakt som är önskvärd inte kan hållas. Bolaget märker av ökade materialpriser på det 
underhåll som görs och även räntekostnaderna ökar. Bolaget har sex outhyrda lägenheter. 

Under perioden har styrelsen fortsatt sitt arbete med en bra och långsiktig tanke med bolaget samt ett 
gott samarbete och samsyn i beslut. 

Viskaforshem AB 
Bolaget räknar med ett resultat som är 1,9 mnkr sämre än budget, främst till följd av högre el- och 
räntekostnader samt kostnader för renovering av lägenheter som Migrationsverket tidigare hyrt. 
Prognosen för elkostnaderna är dessutom mycket osäker. Även intäkterna ökar då hyreshöjningen blev 
högre än budgeterat samt att inflyttning i Friskafors inte var budgeterad. Friskafors avser byggnation av 
ett trygghetsboende med 30 lägenheter med inflyttning under hösten. Bolaget har inga outhyrda 
lägenheter. 

Kommunstyrelsen noterar att bolaget inte har tagit med någon nedskrivning av fastigheter i sin 
prognos. Förra årets nyproduktion Källsprångsvägen behöver skrivas ned med 16 mnkr och även 
Friskafors har ett indikerat nedskrivningsbehov. Det pågår en extern värdering av fastigheten som blir 
klar i höst och då fastställs nedskrivningsbeloppet. Nedskrivning är en förutsättning för att den 
auktoriserade revisorn ska kunna lämna en ren revisionsberättelse, vilket ägaren kräver. 

Under perioden har styrelsen fortsatt arbeta för bolagets bästa med dess etiska policy som grund. 

Förbunden 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Förbunden Utfall jan-aug Budget 2022 Prognos 2022 Budget-avvikelse 

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

-5,6 -4,2 -2,1 +2,1 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

2,8 0 1,6 +1,6 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %. Räddningstjänstförbundet räknar med ett resultat 
som är 2,1 mnkr bättre än förbundets budget på grund av försäljningar av anläggningstillgångar och 
lägre avskrivningar. 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %. Kommunalförbundet räknar med ett resultat som 
är 1,6 mnkr bättre än förbundets budget. Överskottet är kopplat till verksamheterna förbundskansliet 
och administrationen och utgörs främst av högre intäkter men även av lägre kostnader för investeringar 
och inventarier. 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %. Kommunalförbundet räknar med ett resultat som 
är 1,6 mnkr bättre än förbundets budget. Överskottet är kopplat till verksamheterna förbundskansliet 
och administrationen och utgörs främst av högre intäkter men även av lägre kostnader för investeringar 
och inventarier. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-augusti 2022 godkänns. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-13 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr SON 2022-000881.1.3.1 

Utredning Aktivitetshus 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utredningen av Aktivitetshus är 
genomförd och att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Förvaltningen har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över behov, 
kostnad, placering och innehåll för ett aktivitetshus för nämndens målgrupp. 
Frågan utreddes 2019 med fokus att utreda hur ett aktivitetshus för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar kunde utformas. Syftet med utredningen 
var att ta reda på hur ett aktivitetshus kunde utformas så att det motverkade 
isolering och stillasittande för målgruppen. Gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. Det finns i 
Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är 
öppen för alla invånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar 
finns det mötesplatser som drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av 
Sociala omsorgsförvaltningen. 2018 genomfördes en utredning som visade att 
det inte fanns behov av fler mötesplatser, däremot fanns det ett stort behov av 
aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och mötesplats är 
att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. När 
utredningen om aktivitetshus var klar, skickades en framställan till 
Lokalförsörjningsnämnden och sökandet efter lämplig lokal påbörjades. Fyra 
risker identifierades under utredningsarbetet kring aktivitetshus; 

• Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet 
reella deltagare.  

• Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns.  

• Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella 
sektorn.  

• Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten.  

Behov  
De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, 
främja jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till 
en meningsfull fritid och ge stöd till studier eller arbete. Den huvudsakliga 
målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 
arbetsmarknaden eller studier är ett mål.  
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2022-06-13 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr SON 2022-000881.1.3.1 

Utredning Aktivitetshus 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utredningen av Aktivitetshus är 
genomförd och att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Förvaltningen har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över behov, 
kostnad, placering och innehåll för ett aktivitetshus för nämndens målgrupp. 
Frågan utreddes 2019 med fokus att utreda hur ett aktivitetshus för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar kunde utformas. Syftet med utredningen 
var att ta reda på hur ett aktivitetshus kunde utformas så att det motverkade 
isolering och stillasittande för målgruppen. Gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. Det finns i 
Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är 
öppen för alla invånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar 
finns det mötesplatser som drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av 
Sociala omsorgsförvaltningen. 2018 genomfördes en utredning som visade att 
det inte fanns behov av fler mötesplatser, däremot fanns det ett stort behov av 
aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och mötesplats är 
att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. När 
utredningen om aktivitetshus var klar, skickades en framställan till 
Lokalförsörjningsnämnden och sökandet efter lämplig lokal påbörjades. Fyra 
risker identifierades under utredningsarbetet kring aktivitetshus; 

• Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet 
reella deltagare.  

• Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns.  

• Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella 
sektorn.  

• Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten.  

Behov  
De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, 
främja jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till 
en meningsfull fritid och ge stöd till studier eller arbete. Den huvudsakliga 
målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 
arbetsmarknaden eller studier är ett mål.  
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Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som idag är ”okända” av Social omsorgsförvaltningen och som skulle kunna bli 
föremål för uppsökande verksamhet.  

Flera förvaltningar bör samverka i frågan om aktivitetshus utifrån sina olika 
ansvarsområden som styrs av respektive nämnds reglemente. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen (FOF) arbetar med övergripande folkhälsoarbete, att 
främja fritidsverksamheten till kommunens medborgare samt kommunens 
anläggningar och föreningsstöd. FOF samordnar det suicidpreventiva teamet 
som består av representanter från flera förvaltningar, regionen och andra 
organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 
Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år, 
alltså huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till medborgare 
med någon typ av funktionsnedsättning och har en stor kunskap om psykiska 
funktionsnedsättningar. Sociala omsorgsförvaltningens huvudsakliga målgrupp 
är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är ytterligare en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens 
målgrupp är personer som har en arbetsförmåga som överskrider 25 procent 
och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete med samordningsförbundet och 
ansvarar för personligt ombud.  

Kostnad 
Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas minst kosta 
samhället 12 miljoner kronor under sin livstid. Förutom minskat lidande finns 
det således stora ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas 
utvidga sin komfortzon. Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många 
funktionsnedsättningar blir livslånga. På sikt beräknas därför åtgärderna leda till 
en samhällsekonomisk vinst. Den totala kostnaden för aktivitetshus, personal 
och omkostnader uppgår till 2 618 000 kr/år. 

Resurs Kostnad/år Kommentar 
Aktiveringspedagoger  
 

1 200 000 Två tjänster inklusive 
kompetensutveckling. 

Aktivitetshus 1118 kr/kvm/år = 
1 118 000 

Lokalen bedöms behöva 
vara ca 1000 kvm.  

Inköp och subventionering 
av aktiviteter till små 
grupper, samt 
arbetsmaterial.  
 

300 000 En del av kostnaderna, till 
exempel hyreskostnader för 
de små grupperna, kommer 
troligtvis bli andra 
kommunala eller 
kommunalt stödda 
verksamheters inkomst.  
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Placering 
Aktivitetshuset bör finnas tillgängligt och nära till allmänna kommunikationer, 
förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. Det är den busslinjen med 
tätast trafik.  

• Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.  

• God fysisk tillgänglighet. 

• Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum.  

• Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner 
om institution.  

Innehåll 
Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot 
återhämtning till psykisk hälsa genom evidensbaserad praktik. Individens behov 
kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha någonstans att vara, att 
kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar det 
om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att 
komma vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete. Centralt är att få tillhöra 
ett socialt sammanhang. Den nya verksamheten ska därför vara öppen, det vill 
säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar tillgängligheten och ger möjligheten 
att fånga upp nya deltagare. Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill 
ha möjligheten att bekanta sig med den öppna verksamheten redan under 
inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att söka upp den 
öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”. För personer med 
psykisk ohälsa är det extra viktigt att bibehålla fysisk aktivitet och goda sömn- 
och matvanor. Sådana aktiviteter som främjar sömn- och matvanor är enkla att 
anordna och som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan positivt. 
Skapande verksamhet efterfrågas. Personligt ombud har uppmärksammat 
behov av praktisk samhällskunskap t.ex. hjälp att söka bostad. Det är exempel 
på verksamheter som skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 
Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under 
knappa ekonomiska förutsättningar, bör inte aktiviteterna kosta för mycket för 
deltagarna. 

Bedömning 
I utredningen av aktivitetshus framkommer att det viktigaste i ett aktivitetshus 
är kompetent personal, framför lokal. Genom att prioritera kompetent personal 
framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för stor verksamhet för 
antalet reella deltagare. Genom att börja med två personal med spetskompetens 
och sedan bygga ut verksamheten vid behov är ytterligare ett sätt att undvika 
detta. I princip alla som bidragit med information till utredningen har varit 
överens om vikten av att ta tillvara det utbud som finns i Borås Stad. Det är 
viktigare att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i de aktiviteter 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3739

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-13 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Placering 
Aktivitetshuset bör finnas tillgängligt och nära till allmänna kommunikationer, 
förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. Det är den busslinjen med 
tätast trafik.  

• Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.  

• God fysisk tillgänglighet. 

• Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum.  

• Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner 
om institution.  

Innehåll 
Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot 
återhämtning till psykisk hälsa genom evidensbaserad praktik. Individens behov 
kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha någonstans att vara, att 
kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar det 
om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att 
komma vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete. Centralt är att få tillhöra 
ett socialt sammanhang. Den nya verksamheten ska därför vara öppen, det vill 
säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar tillgängligheten och ger möjligheten 
att fånga upp nya deltagare. Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill 
ha möjligheten att bekanta sig med den öppna verksamheten redan under 
inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att söka upp den 
öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”. För personer med 
psykisk ohälsa är det extra viktigt att bibehålla fysisk aktivitet och goda sömn- 
och matvanor. Sådana aktiviteter som främjar sömn- och matvanor är enkla att 
anordna och som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan positivt. 
Skapande verksamhet efterfrågas. Personligt ombud har uppmärksammat 
behov av praktisk samhällskunskap t.ex. hjälp att söka bostad. Det är exempel 
på verksamheter som skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 
Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under 
knappa ekonomiska förutsättningar, bör inte aktiviteterna kosta för mycket för 
deltagarna. 

Bedömning 
I utredningen av aktivitetshus framkommer att det viktigaste i ett aktivitetshus 
är kompetent personal, framför lokal. Genom att prioritera kompetent personal 
framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för stor verksamhet för 
antalet reella deltagare. Genom att börja med två personal med spetskompetens 
och sedan bygga ut verksamheten vid behov är ytterligare ett sätt att undvika 
detta. I princip alla som bidragit med information till utredningen har varit 
överens om vikten av att ta tillvara det utbud som finns i Borås Stad. Det är 
viktigare att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i de aktiviteter 
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som redan idag finns och genom att inte ha egna lokaler undviks också 
konkurrens med den ideella sektorn. Utredningen har resulterat i ett förslag om 
en verksamhet, byggd på ett tätt samarbete mellan Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Det gäller i första 
hand att få till stånd ett sådant samarbete och sätta strukturer, exempelvis i 
form av en styrgrupp, innan lokaler förhyrs.  

Eftersom pandemin har förskjutit arbetet med att anställa 
aktiveringspedagogerna, så har de två personerna precis startat sitt uppdrag. 
Genom att ge aktiveringspedagogerna rätt förutsättningar säkerställs att de gör 
rätt saker. Nedan steg att omhänderta framöver; 

• Det behöver klarläggas vilken förvaltning som ansvarar för att bedriva 
aktivitetshus. En projektgrupp samt en styrgrupp bör bildas.  

• Förvaltningen behöver få till konkreta samarbeten med övriga 
förvaltningar, lämpliga föreningar och andra samarbetspartners som 
Svenska kyrkan, Studieförbunden, föreningar samt regionen.  

• Aktiveringspedagogerna bör arbeta uppsökande och stödjande samt 
samarbeta med andra förvaltningar och organisationer. De behöver 
marknadsföra sig och omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar 
med målgruppen.  

• Arbetet bör utvärderas kontinuerligt för att sedan göra en bedömning 
om det behövs ett aktivitetshus framöver.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport: Aktivitetshus för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
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1 Inledning 
Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett aktivitetshus 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan utformas.  
Gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. 
Det finns i Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är öppen för 
alla innevånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns det mötesplatser som 
drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av Sociala omsorgsförvaltningen.  

2018 genomfördes en utredning som visade att det inte finns behov av fler mötesplatser, däremot 
finns det ett stort behov av aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och 
mötesplats är att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. Den 
huvudsakliga målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 
arbetsmarknaden eller studier är ett mål. 

En annan slutsats som framkom i utredningen 2018 var att Borås Stad inte tillhandahåller den 
metod med högst evidens för arbetsrehabilitering för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, Individual Placement and Support (IPS). Sociala omsorgsförvaltningens 
ledning menar att ett aktivitetshus kan vara lämplig hemvist för metoden.  

Arbetslivsförvaltningen ger stöd till personer som har en arbetsförmåga som är över 25 procent 
men står långt från arbetsmarknaden. Personer med en arbetsförmåga som långvarigt understiger 
25 procent och som har sjuk eller aktivitetsersättning kan få biståndsbedömd sysselsättning som 
beviljas genom handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen. Personer som har en arbetsförmåga 
som understiger 25 procent, men inte uppfyller kraven för att få biståndsbeslut eller som inte är 
intresserade av att söka sådant, faller ofta mellan stolarna. Sociala omsorgsförvaltningen utreder 
om kriterierna för biståndsbedömd sysselsättning ska revideras och i så fall hur. 

 

2 Syfte 
Syftet med utredningen är att ta reda på hur ett aktivitetshus kan utformas så att det 
motverkar isolering och stillasittande 

De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, främja jämlika 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull fritid och ge stöd 
till studier eller arbete.  

Utredningen ska visa hur målgruppen kan få tillgång till ett stödjande nätverk som tror på deras 
förmåga och aktiviteter som det finns evidens för motverkar isolering och leder till ökad 
delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden. 

 

3 Frågor som utredningen ska besvara 
 Vilken förvaltning är lämplig att ha huvuduppdraget? 

 Hur ska ett samarbete med andra förvaltningar och organisationer byggas upp? 

 Hur bör en ny verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar bäst 
utformas? 

 Vilka resurser är nödvändiga för att möta och stödja de behov målgruppen har utifrån 
stöd till studier, arbete samt meningsfull och aktiv fritid? 
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 Vilka är ett aktivitetshus viktigaste samarbetspartners? 

 Förslag till lokalisering med hänsyn tagen till tillgänglighet? 

 Årliga kostnader för drift av ett aktivitetshus? 

 

 

4 Metod 
Uppdragsbeställning som skrivits av Sociala omsorgsförvaltningens ledning har använts 
som utgångspunkt i arbetet 
 Resultat från den medborgardialog som Sociala omsorgsnämnden genomförde 12 september 
2018 på temat ”Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa” har använts.  

Diskussioner har förts med representanter från Sociala omsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. 

Samtal har även förts med Brukarorganisationerna verksamma inom området i Borås stad, Friskis 
och Svettis, Svenska kyrkan, Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg och Social 
resursförvaltningen i Göteborgs stad med flera. 

Samtal med personer som var med och startade upp Simonsland och projektledaren som arbetar 
med Framtid Sjöbo har förts. 

Material som samlats in under projekt ”Ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa”. 

Till sist men inte minst har Sociala omsorgsförvaltningen under tre intensiva sommarveckor tagit 
hjälp av 4 stycken Unga kommunutvecklare 15-18 år. 

Allra först gjordes en riskanalys. I den identifierades fyra risker med ett aktivitetshus. 

 Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet reella deltagare. 

 Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns. 

 Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella sektorn. 

 Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten. 

 
5 Målgrupp 
Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Vi nås dagligen av nyhetsinslag som berättar att den psykiska 
ohälsan bland våra unga ökar. De diagnoser som media syftar på är ångest, social fobi, 
ätstörningar och självskadebeteende. Det är tillstånd som är behandlingsbara. Antalet personer 
som insjuknar i Schizofreni och bipolär sjukdom ökar inte. Vården blir allt bättre på att ge rätt 
stöd och behandling även till dessa grupper. Med rätt stöd behöver inte en psykisk 
funktionsnedsättning alltid bli livslång, men med felaktiga åtgärder och bemötande kan även 
enklare åkommor leda till livslånga svårigheter. All sjukdom behöver inte leda till en 
funktionsnedsättning och vilka svårigheter funktionsnedsättningen för med sig beror i hög grad 
på omgivningen. Borås stad arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för alla oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar. 
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4 Metod 
Uppdragsbeställning som skrivits av Sociala omsorgsförvaltningens ledning har använts 
som utgångspunkt i arbetet 
 Resultat från den medborgardialog som Sociala omsorgsnämnden genomförde 12 september 
2018 på temat ”Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa” har använts.  

Diskussioner har förts med representanter från Sociala omsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. 

Samtal har även förts med Brukarorganisationerna verksamma inom området i Borås stad, Friskis 
och Svettis, Svenska kyrkan, Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg och Social 
resursförvaltningen i Göteborgs stad med flera. 

Samtal med personer som var med och startade upp Simonsland och projektledaren som arbetar 
med Framtid Sjöbo har förts. 

Material som samlats in under projekt ”Ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa”. 

Till sist men inte minst har Sociala omsorgsförvaltningen under tre intensiva sommarveckor tagit 
hjälp av 4 stycken Unga kommunutvecklare 15-18 år. 

Allra först gjordes en riskanalys. I den identifierades fyra risker med ett aktivitetshus. 

 Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet reella deltagare. 

 Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns. 

 Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella sektorn. 

 Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten. 

 
5 Målgrupp 
Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Vi nås dagligen av nyhetsinslag som berättar att den psykiska 
ohälsan bland våra unga ökar. De diagnoser som media syftar på är ångest, social fobi, 
ätstörningar och självskadebeteende. Det är tillstånd som är behandlingsbara. Antalet personer 
som insjuknar i Schizofreni och bipolär sjukdom ökar inte. Vården blir allt bättre på att ge rätt 
stöd och behandling även till dessa grupper. Med rätt stöd behöver inte en psykisk 
funktionsnedsättning alltid bli livslång, men med felaktiga åtgärder och bemötande kan även 
enklare åkommor leda till livslånga svårigheter. All sjukdom behöver inte leda till en 
funktionsnedsättning och vilka svårigheter funktionsnedsättningen för med sig beror i hög grad 
på omgivningen. Borås stad arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för alla oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar. 

Psykiska funktionsnedsättningar har en person om hen har väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter har funnits eller kan antas 
bestå under en längre tid. Orsaken till svårigheterna ska vara en psykisk sjukdom.1 
Målgruppen kan hittas inom den vuxenpsykiatriska öppen och slutenvård, i kyrkornas 
verksamhet och hos personligt ombud. Vissa individer kan ha kontakt med någon 
brukarorganisation. En del är aktiva på nätet.  
Personer med psykisk funktionsnedsättning har ofta svårt att lämna sin hemmiljö. De har ofta 
svårt att lämna sin komfortzon. Nya miljöer upplevs ofta ångestskapande och kan ge 
tvångspåslag.  Även när de planerar att vara med dyker hinder upp som gör det omöjligt. De har 
ofta dåliga erfarenheter av andra människor. Fortsatt isolering är blir en kortsiktig strategi som på 
sikt förvärrar problemen.  

Det finns unga personer som bor hos, och försörjs av, sina föräldrar och som inte når Borås 
stads verksamheter.  Kanske är det den grupp som ett aktivitetshus skulle vara särskilt viktigt för.  

Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar som är ”okända” av 
Social omsorgsförvaltningen2. Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas 
minst kosta samhället 12 000 000 kronor3 under sin livstid. Förutom minskat lidande finns det 
således stor ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas utvidga sin komfortzon. 

 

6 Resultat 

6.1 Lämplig förvaltning för huvuduppdraget  

Det finns tre förvaltningar som skulle kunna ha huvuduppdraget för ett aktivitetshus 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja 
fritidsverksamheten i kommunens medborgare. De ansvarar för anläggningar och föreningsstöd. 
De samordnar det suicidpreventiva teamet som består av representanter från flera förvaltningar, 
regionen och andra organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 
Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år. Alltså 
huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till medborgare med någon typ 
av funktionsnedsättning och har en stor kunskap om psykiska funktionsnedsättningar. Deras 
huvudsakliga målgrupp är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens målgrupp är personer som har 
en arbetsförmåga som överskrider 25 procent och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete 
med samordningsförbundet och ansvarar för personligt ombud.  
 
I princip alla som bidragit till utredningen har varit överens om att vi ska ta tillvara det utbud som 
finns i Borås Stad. Utredningen har resulterat i ett förslag om en verksamhet, byggd på ett tätt 
samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 
                                                 
1 Statlig offentlig utredning 2006:5 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av 
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 
2 Uppskattning genom statistik från försäkringskassan 
3 Nilsson, I. et al (2014). Utanförskapets pris. Lund: Studentlitteratur 
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Arbetlivsförvaltningen kommer också vara av stor vikt. Samarbete genom Personligt ombud 
kommer att vara en del av det. Kontakt med aktivitetshuset kan även vara ett komplement till 
Arbetslivsförvaltningens förberedande steg.  Det kan också vara ett första steg till kontakt med 
dem. 
 

6.2 Hur samarbetet kan byggas upp 
 

Det viktigaste i ett aktivitetshus är personalen 
 
 Lämplig person kan vara aktiveringspedagog som utbildats på yrkeshögskola. Runt dem ska det 
finnas ett tätt samarbete mellan Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltning. 
 

 Aktiveringspedagogerna behöver ha styrgrupp som kan hjälpa dem att identifiera de 
största behoven. Det suicidpreventiva teamet som finns på Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen skulle vara en bra styrgrupp för aktiveringspedagogerna. Det är 
ett forum där olika organisationer och professioner som möter målgruppen träffas. 

 Aktiveringspedagogerna behöver tillhöra en arbetsgrupp som de kan utbyta tankar med. I 
arbetsgemenskapen kan de behålla och utvidga sin kompetens. Det finns störst kunskap 
om målgruppen på Sociala omsorgsförvaltningen. Det är därför lämplig att de får ha sin 
hemvist där.  
 

 Aktiveringspedagoger behöver vara två. Erfarenhet från arbete i andra kommuner är 
viktigt att de är minst två, så att de alltid har någon att bolla med. De ska möjligheten att 
arbeta uppsökande och motiverande. 

 
 De ska vid bestämda tider finnas i lokaler som deltagarna vet att de kan hitta 

aktiveringspedagogerna. Lokalerna kan med fördel lånas av annan kommunal verksamhet 
eller föreningar som inte nyttjar sina lokaler fullt ut. 

 

6.3 Resurser som är nödvändiga för att möta och stödja utifrån de behov 
målgruppen har till studier, arbete samt meningsfull fritid 
 
Etablerade metoder 
De metoder som har störst evidens när det gäller stöd till och i arbete, studier och 
fritidsverksamhet utgår alla från den arbetsrehabiliterande metoden Individual Placement and Support 
(IPS). Den utgår från att man söker arbete på den öppna arbetsmarknaden utan föregående 
arbetsträning och utan biståndsbedömning. Deltagaren erbjuds stöd i att söka, få och behålla ett 
arbete4. Stöd ges till både arbetstagare och arbetsplats.  I Borås finns metoden på 

                                                 
4 Samtidigt forskas det vidare om arbetsrehabilitering och enligt senaste forskning bör stöd i 
arbete föras över från kommunernas arbetsmarknadsenheter till HR-avdelningar och 
företagshälsovården. Gustafsson, J.(2019)Breddad rekrytering i kommuner utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för 
hälsovetenskaper. 
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vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Björkängen. Sjuhärads samordningsförbund 
driver ett projekt i samarbete med Arbetslivsförvaltningen med inslag av IPS. Metoden är 
däremot fortfarande inte en del av Arbetlivsförvaltningens ordinarie utbud. Sjuhärads 
samordningsförbund riktar sig också bara till personer som har en arbetsförmåga som överstiger 
25 %. 

Supported education (Sed), stöd i studier, är en vidareutveckling av IPS.  Supported education (Sed)är i 
socialstyrelsen riktlinjer en metod som ännu endast ska erbjudas inom ramen för forskning och 
utveckling. Den används ändå alltmer runt om i Sverige av olika organisationer. Den används av 
vissa kommuner, på något enstaka av arbetsförmedlingens kontor och av intresseorganisationer. I 
Borås Stad används inte metoden även om försök har gjorts på Arbetslivsförvaltningen.  

Vissa kommuner har IPS och eller Sed biståndsbedömda. Bland annat har Partille, Mölndal, 
Eskilstuna och Karlskoga former av IPS som biståndsbedömd insats. I Örebro finns Sed som 
biståndsbedömd insats. Skulle biståndsbeslut på insatserna införas skulle det bli Sociala 
omsorgsförvaltningens ansvar. Annars tillhör de nog Arbetslivsförvaltningens ansvar. Andra 
kommuner som Göteborg har valt att ha all sysselsättning för målgruppen som öppen 
verksamhet. 

Karlskronas kommun har utvecklat IPS vidare till IPS-fritid. IPS-fritid innebär att man stödjer 
individen i att hitta, börja och slutföra en fritidsaktivitet som finns i kommunens ordinära utbud. 
Deras arbete har tydligt visat att en aktivitet som bedrivs med stöd från Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen, kan var att första steg mot återgång till arbete. Både föreningar som 
riktar sig direkt till målgruppen och föreningar som har aktiviteter som kan attrahera deltagarna är 
viktiga samarbetspartner. Ibland är det emellertid bra att det finns aktiviteter för en liten grupp 
med likartade svårigheter. I den lilla gruppen kan man skapa erfarenheter, kunskap och 
självkänsla som man kan ta med sig vidare i livet.5  

Det är den sistnämnda metoden som har störst berättigande i ett aktivitetshus. Övriga metoder 
har nog större berättigande på Jobb Borås Arbetslivsförvaltningen och eller Jobb resurs på 
Sociala omsorgsförvaltningen. En av aktiveringspedagogernas arbetsuppgifter blir att motivera 
deltagarna att ta kontakt med dessa verksamheter. 

 

Av den information som samlats in under utredningstiden framstår visst innehåll i 
verksamheten som särskilt viktigt 
Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot återhämtning till 
psykisk hälsa. Individens behov kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha 
någonstans att vara, att kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar 
det om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att komma 
vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete6. Centralt är att få tillhöra ett socialt sammanhang. 

Den nya verksamheten ska vara öppen, det vill säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar 
tillgängligheten och ger möjligheten att fånga upp nya deltagare. Det är viktigt med bokat besök 
för första kontakt. Det är till för att bygga upp ett förtroende. Det avslutas lämpligen med en 
överenskommelse om ett återbesök vid bestämd tid och för en bestämd aktivitet, till exempel för 
                                                                                                                                                         
 
5 Personligt ombud(2017), Fontänhuset i Helsingborg och erfarenhet från projektet Ökad 
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. 
6 Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd 
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att läsa en tidning. Även om verksamheten är öppen är det viktigt att kunna erbjuda schemalagda 
uppföljningar7.  

Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill ha möjligheten att bekanta sig med den 
öppna verksamheten redan under inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att 
söka upp den öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”.  

Personer med psykisk ohälsa har även ofta sämre fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Det 
har fler orsaker. Dels finns det kopplingar mellan genetiska anlag för psykisk ohälsa och metabola 
sjukdomar. Personer med psykisk ohälsa har oftare än andra levnadsvanor som påverkar den 
fysiska hälsan negativt. Medicinerna som används för behandling kan öka risken för metabola 
sjukdomar. Det sammantaget gör fysisk aktivitet och goda sömn och matvanor extra viktiga för 
personer med psykisk ohälsa. Aktiviteter som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan 
positivt.8 Personligt ombud har uppmärksammat behov av praktisk samhällskunskap och hjälp att 
söka bostad9. Det är alla sådana verksamheter skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 
Skapande verksamhet efterfrågas. 

Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under knappa ekonomiska 
förutsättningar får inte aktiviteterna kosta för mycket.  

Nödvändiga lokaler för små grupper 
 

 Kök. 

 Lokaler för skapande verksamhet. 

 Lokaler för fysisk aktivitet. 

 Möjlighet att bara vara diskutera och kanske göra läxor, soffor, TV med något spel. 

 

6.4 Viktiga samarbetsparter 
 

Förutom kommunen; Fritid och folkhälsoförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen 
inklusive boendestödet och Arbetslivsförvaltningen, finns flera tänkbara 
samarbetspartner  
 

 Svenska kyrkan. De har förutom diverse aktiviteter även samtalsmottagning som du själv 
bestämmer om du behöver eller inte. Även andra trossamfund kan säkert vara bra 
samarbetspartner. 

 
 Studieförbunden, som har utrustade lokaler som ibland står tomma. De kan också ha 

aktiviteter som kan intressera målgruppen. 
 

                                                 
7 Erfarenheter gjorda och sammanställda i den öppna verksamheten i Göteborg stad. 
8 Risö Bergerlinder, L-L. (2017). Psykisk ohälsa ökar risken för allvarliga fysiska sjukdomar. I 
Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa utgiven av NSPH och Hjärnkoll. 
9 Personligt ombud (2017). Erfarenhetsrapport. Borås: Borås stad 
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7 Erfarenheter gjorda och sammanställda i den öppna verksamheten i Göteborg stad. 
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 Föreningar, som har lokaler som inte används. De kan också ha aktiviteter som kan 
intressera målgruppen. 

 
 Regionen inte minst de personer som är anställda som Personligt egenerfaren resurs (Peer 

Support)10 i slutenvården som skulle kunna vara en aktiv samarbetspart. De kan följa med 
inneliggande patienter till ett först besök hos aktiveringspedagogerna. 

6.5 Lokalisering för största möjliga tillgänglighet 
 

För största möjliga tillgänglighet krävs hänsyn till flera aspekter 
 

 Nära till allmänna kommunikationer, förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. 
Det är den linjen med tätast trafik. 

 Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på Södra Älvsborgs 
sjukhus i Borås. 

 God fysisk tillgänglighet 

 Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum. 

 Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner om institution. 

 

6.6 Årliga driftskostnader 
Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många funktionsnedsättningar blir livslånga. 
På sikt beräknas därför åtgärderna leda till en samhällsekonomisk vinst.  
Resurs Kostnad/år Kommentar 

Aktiveringspedagoger 

 

 

1 200 000 Inklusive 
kompetensutveckling 

Inköp och subventionering av 
aktiviteter till små grupper. 
Samt material 

300 000 En del av kostnaderna, till 
exempel hyreskostnader för de 
små grupperna, kommer 
troligtvis bli andra kommunala 
eller kommunalt stödda 
verksamheters inkomst 

 

                                                 
10 Peer Support är en ny yrkesgrupp i psykiatrin. Det är personer med egen erfarenhet av psykisk 
sjukdom som finns som stöd för patienterna och som bland annat följer med på promenader och 
till öppen verksamhet.  
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7 Utvärdering av arbetet i projektet 
Arbetet med utvärderingen har resulterat i en satsning på kompetent personal istället för lokaler.  

Genom att prioritera kompetent personal framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för 
stor verksamhet för antalet reella deltagare. 

Genom att börja med två personer med spetskompetens och sedan bygga ut verksamheten vid 
behov är ytterligare ett sätt att undvika detta. 

Genom att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i kommunens ordinarie utbud av 
aktiviteter och stödfunktioner risken för att bygga upp parallella stödstrukturer och inlåsning.  

Genom att inte ha egna lokaler undviks också konkurrens med den ideella sektorn. 

Genom att ge aktiveringspedagogerna både en styrgrupp och arbetsgrupp säkerställs att de gör 
rätt saker på rätt sätt. 

Nästa steg är att i samförstånd för allas bästa för ögonen få till konkreta samarbeten med 
lämpliga föreningar och andra samarbetspartner. 

Det är också viktigt att titta på hur den nya verksamheten bäst marknadsförs.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att på kommunens vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel 
Almén på 78 587,44 kr, som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. 
Penninggåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén.  

Formalia  

Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig 
enhetschef för mötesplats Berggården tillse att gåvan används till 
trivselbefrämjande åtgärder för besökande.  

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsnämndens beslut 2022-09-26 dnr SON 2022-001171 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sociala omsorgsnämnden 
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Almén på 78 587,44 kr, som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. 
Penninggåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén.  

Formalia  

Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig 
enhetschef för mötesplats Berggården tillse att gåvan används till 
trivselbefrämjande åtgärder för besökande.  

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsnämndens beslut 2022-09-26 dnr SON 2022-001171 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sociala omsorgsnämnden 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 158
Testamenterad gåva till verksamhet SOF
2022-11-07  Dnr KS 2022-00744 2.4.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr SON 2022-001171.1.3.25 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens 
vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel Almén på 78 587,44 kr, 
som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. Penninggåvan ska 
användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén. 

Formalia 
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. 

När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig enhetschef för 
mötesplats Berggården tillse att gåvan används till trivselbefrämjande åtgärder 
för besökande.  

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lovisa Löfstrand 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00117 1.1.3.25 
 

  

 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens 
vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel Almén på 78 587,44 kr, 
som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. Penninggåvan ska 
användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén. 

Formalia 
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. 

När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig enhetschef för 
mötesplats Berggården tillse att gåvan används till trivselbefrämjande åtgärder 
för besökande.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr SON 2022-001171.1.3.25 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens 
vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel Almén på 78 587,44 kr, 
som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. Penninggåvan ska 
användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén. 

Formalia 
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. 

När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig enhetschef för 
mötesplats Berggården tillse att gåvan används till trivselbefrämjande åtgärder 
för besökande.  

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lovisa Löfstrand 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00117 1.1.3.25 
 

  

 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens 
vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel Almén på 78 587,44 kr, 
som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. Penninggåvan ska 
användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén. 

Formalia 
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. 

När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig enhetschef för 
mötesplats Berggården tillse att gåvan används till trivselbefrämjande åtgärder 
för besökande.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-19 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00351 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i 
Borås AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB. 

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

 Ärendet i sin helhet 
Borås Stadshus AB, som berett ärendet, har i skrivelse föreslagit 
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa reviderat 
ägardirektiv för Industribyggnader AB och därvid framfört följande. 

Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB har, vid ägardialoger, fört fram en 
önskan om att gränsen för fastighetsinköp i ägardirektivet ska justeras upp från 
dagens nivå med anledning av att fastighetspriserna stigit kraftigt den senaste 
tiden och att det därför är svårt att hitta industrifastigheter inom nuvarande 
beloppsgräns. Borås Stadshus AB har framfört att en sådan begärd ändring av 
ägardirektivet får framstå som rimlig med hänsyn tagen till den förändrade 
prisbilden. 

Vid årsstämmorna i mars månad 2022 fastställdes reviderade ägardirektiv för 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver fastställdes 
reviderade ägardirektiv för ett antal av Borås Stads bolag. I förevarande ärende 
avser förslaget till revidering ägardirektivet för Industribyggnader i Borås AB. 

Förändringsförslaget vad gäller ägardirektivet för Industribyggnader i Borås AB 
skulle ha varit med i handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde i mars 
2022, men av någon anledning föll det bort, varför ett nytt ärende om 
revidering av ägardirektiv förs upp för fullmäktiges beslut om fastställelse.  

Förändringsförslaget avser beloppsgränser för underställningsplikt till 
kommunfullmäktige i ärenden vid förvärv och försäljning av fastigheter med en 
höjning från 15 mkr till 25 mnkr per tillfälle eller överstigande från 30 till 50 
mnkr per år. 

Nr 159
Revidering av ägardirektiv för Industribyggnader  
i Borås AB
2022-09-19  Dnr KS 2022-00351 1.2.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Under rubriken 4, Underställningsplikt ägardirektivet, föreslås att 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende 
fattas avseende  

 

• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per 
tillfälle eller överstigande 30 50 mnkr per år  

 

Bolagets ledning har blivit informerad om innehållet i förslaget och har därvid 
getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stadshus AB’s skrivelse  

2.IBAB Ägardirektiv - spårbara ändringar 

3.IBAB Ägardirektiv  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Industribyggnader i Borås AB 

2. Bolagsgruppen 

3. Borås Stads författningssamling/Lisette Elander 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Under rubriken 4, Underställningsplikt ägardirektivet, föreslås att 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende 
fattas avseende  

 

• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per 
tillfälle eller överstigande 30 50 mnkr per år  

 

Bolagets ledning har blivit informerad om innehållet i förslaget och har därvid 
getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stadshus AB’s skrivelse  

2.IBAB Ägardirektiv - spårbara ändringar 

3.IBAB Ägardirektiv  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Industribyggnader i Borås AB 

2. Bolagsgruppen 

3. Borås Stads författningssamling/Lisette Elander 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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PROTOKOLLSANTECKNING  KOMMUNSTYRELSEN 
KRISTDEMOKRATERNA OCH MODERATERNA  2022-10-03 

 

 

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING KC4 - REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV 
FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB 

 

I ärendet beslutas om en revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB. Det förändrade 
ägardirektivet innebär att beloppsgränsen för underställningsplikt till kommunfullmäktige 
beträffande ärenden vid förvärv och försäljning av fastigheter justeras upp från 15 till 25 miljoner 
kronor per tillfälle eller överstigande från 30 till 50 miljoner kronor per år.  

Våra partier har inget att invända mot beslutet. Vi vill dock påtala att den höjda beloppsgränsen bör 
resultera i en höjning av IBABs soliditetskrav vid kommande beslut om ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. 

 

För Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson (KD)   

Annette Carlson (M) 

Martin Nilsson (M) 

Hasse Ikävalko (M) 

Lars-Gunnar Comén (M) 

Hans Gustavsson (KD) 

 

 

Borås Stadshus AB 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00026 1.2.2.25 

  

 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Revidering av 
ägardirektiv för IBAB 

Borås Stadshus ABs beslut 
Styrelsen tillstyrker föreslagen revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i 
Borås AB.         

Ärendet i sin helhet 
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB har vid ägardialoger fört fram en 
önskan om att gränsen för fastighetsinköp i ägardirektivet ska justeras upp från 
dagens nivå. Anledningen är att fastighetspriserna stigit kraftigt den senaste 
tiden och att det därför är svårt att hitta industrifastigheter inom nuvarande 
beloppsgräns.  

Förändringsförslaget avser beloppsgränser för underställningsplikt till 
Kommunfullmäktige i ärenden vid förvärv och försäljning av fastigheter med 
en höjning från 15 mnkr till 25 mnkr per tillfälle eller överstigande från 30 mnkr 
till 50 mnkr per år. En sådan begärd ändring av ägardirektivet får framstå som 
rimlig med hänsyn tagen till den förändrade prisbilden. 

Förändringsförslag: 

Under rubrik 4, Underställningsplikt i ägardirektivet, ska Kommunfullmäktige 
beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per 
tillfälle eller överstigande 30 50 mnkr per år               

Beslutsunderlag 
1. Ägardirektiv IBAB spårbart 
2. Ägardirektiv IBAB   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Ulf Olsson 
Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 
VD 
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Borås Stadshus AB 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Instans 
Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00026 1.2.2.25 

  

 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Revidering av 
ägardirektiv för IBAB 

Borås Stadshus ABs beslut 
Styrelsen tillstyrker föreslagen revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i 
Borås AB.         

Ärendet i sin helhet 
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB har vid ägardialoger fört fram en 
önskan om att gränsen för fastighetsinköp i ägardirektivet ska justeras upp från 
dagens nivå. Anledningen är att fastighetspriserna stigit kraftigt den senaste 
tiden och att det därför är svårt att hitta industrifastigheter inom nuvarande 
beloppsgräns.  

Förändringsförslaget avser beloppsgränser för underställningsplikt till 
Kommunfullmäktige i ärenden vid förvärv och försäljning av fastigheter med 
en höjning från 15 mnkr till 25 mnkr per tillfälle eller överstigande från 30 mnkr 
till 50 mnkr per år. En sådan begärd ändring av ägardirektivet får framstå som 
rimlig med hänsyn tagen till den förändrade prisbilden. 

Förändringsförslag: 

Under rubrik 4, Underställningsplikt i ägardirektivet, ska Kommunfullmäktige 
beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per 
tillfälle eller överstigande 30 50 mnkr per år               

Beslutsunderlag 
1. Ägardirektiv IBAB spårbart 
2. Ägardirektiv IBAB   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Ulf Olsson 
Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 
VD 
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ÄÄggaarrddiirreekkttiivv  fföörr    IInndduussttrriibbyyggggnnaaddeerr  ii  BBoorrååss  AABB  000066::9911  
  
  

  
Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-

ning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-

ella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-

nomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 

och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 

50 mnkr per år  
Ändring utifrån önskemål från bolaget. 

• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2022-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2022.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2022-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2022. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-

ning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-

ella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-

nomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 

och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
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Kommunal författningssamling för Borås 2022 

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 50 

mnkr per år  
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00603 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av ca 25 000 kvm av Viared 5:1, kvarteret 
Vindtrycket, utmed Segloravägen i Viared 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen säljer ca 25 000 m2 av fastigheten Viared 5:1 för 15 000 000 kronor 
till CH Square Fastighet Två AB. 

Ärendet i sin helhet 
Ett köpeavtal har upprättats med CH Square Fastighet Två AB, om försäljning 
av ca 25 000 m2 av fastigheten Viared 5:1, utmed Segloravägen i Viared.  

Kommunen sålde 2021 ett område utmed Segloravägen i Viared till CH Square 
Fastighet Två AB i syfte att uppföra lokaler åt logistikföretaget DFDS. Det 
köpeavtal som låg till grund för överlåtelsen innefattade en option om att 
köparen ska förvärva ytterligare mark i anslutning till området för byggnation av 
DFDS etapp 2, förutsatt att området planlades för industriändamål. Denna 
detaljplan har nu antagits och fått laga kraft och optionen verkställs härmed i 
och med att kommunen överlåter ytterligare ca 25 000 m2 för en köpeskilling 
om 15 000 000 kronor. 

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2023-05-31 påbörjar byggnation på 
området. Köpeavtalet omfattar, utöver marköverlåtelsen, även en 
servitutsrättighet till förmån för kommunen att passera över det överlåtna 
området för att nå den kommunägda marken söder om området via befintlig 
tillfart från Segloravägen. Kommunen terrasserar marken inför tillträdesdagen 
samt utför de kompensationsåtgärder som detaljplanen föreskriver. 

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. charmilla@telia.com 
 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

Nr 160
Försäljning av ca 25 000 kvm av Viared 5:1, kvarteret 
Vindtrycket, utmed Segloravägen i Viared
2022-10-03  Dnr KS 2022-00603 3.1.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Avdelningschef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3763



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3764



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3765



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3766



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

 B 3767



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 november 2022

B 3768

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00689 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ändrad Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning att gälla from 2022-08-01. 

Ärendet i sin helhet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. Höjningen av bostadstillägget för 
pensionärer innebär att kommunen i vissa fall skulle kunna ta ut en 
motsvarande högre avgift av den enskilde för avgiftsbelagda insatser enligt 
socialtjänstlagen. För att motverka en sådan negativ konsekvens höjs det 
minimibelopp som används för att fastställa avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen. I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även 
Borås Stads Taxa för vård och omsorg om äldre personer med 
funktionsnedsättning justeras. Vård- och äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden har båda beslutat att föreslå den här ändringen av taxan. 

Beslutsunderlag 
1. Vård- och äldrenämndens beslut 2022-08-30, Sociala omsorgsnämndens 
beslut 2022-08-29 
2. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
3. Författningssamlingen 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00689 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ändrad Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning att gälla from 2022-08-01. 

Ärendet i sin helhet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. Höjningen av bostadstillägget för 
pensionärer innebär att kommunen i vissa fall skulle kunna ta ut en 
motsvarande högre avgift av den enskilde för avgiftsbelagda insatser enligt 
socialtjänstlagen. För att motverka en sådan negativ konsekvens höjs det 
minimibelopp som används för att fastställa avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen. I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även 
Borås Stads Taxa för vård och omsorg om äldre personer med 
funktionsnedsättning justeras. Vård- och äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden har båda beslutat att föreslå den här ändringen av taxan. 

Beslutsunderlag 
1. Vård- och äldrenämndens beslut 2022-08-30, Sociala omsorgsnämndens 
beslut 2022-08-29 
2. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
3. Författningssamlingen 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Ekonomichef 

 

Nr 161
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning
2022-10-03  Dnr KS 2022-00689 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 100 Dnr SON 2022-001341.1.3.1 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att retroaktivt godkänna Taxa för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 2022-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Nina Clareving 
Handläggare 
033 353701 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00134 1.1.3.1 
 

  

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funkitonsnedsättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att retroaktivt godkänna Taxa för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 2022-08. 

Sammanfattning 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Nina Clareving 
Handläggare 
033 353701 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-29 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00134 1.1.3.1 
 

  

 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funkitonsnedsättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att retroaktivt godkänna Taxa för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 2022-08. 

Sammanfattning 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr VAN 2022-001643.7.5.0 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning  

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att retroaktivt 
godkänna Taxan för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, 2022-08 

Sammanfattning av ärendet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads Taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
2022-08 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr VAN 2022-001643.7.5.0 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning  

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att retroaktivt 
godkänna Taxan för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, 2022-08 

Sammanfattning av ärendet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads Taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
2022-08 

 

 
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 
 
 
Gäller fr.o.m. 2022-08-01   
 
1 Taxans omfattning 
Denna taxa gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för 
äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av 
kommunen. 
 
2 Avgift 
 
2.1 Grundprincip 
För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För insatserna omvårdnad, 
trygghetslarm, dagverksamhet och hemsjukvård betalas en månadsavgift. 
 
Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 
 
Den högsta avgiften totalt är 2 170 kr/mån. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och 
motsvarar en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad i 2022 års nivå1. 
 
Alla brukare garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad 
(punkt 5). Brukaren lämnar uppgifter för avgiftsunderlaget (punkt 4). 
 
2.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet 
 
- För serviceinsatser är avgiften 230 kr/tim. Avgift betalas för utförd tid. Serviceinsatser är främst 
städning, inköp av dagligvaror och färdiglagad mat, matdistribution samt övriga ärenden, tvätt 
och klädvård. 
 
- För omvårdnadsinsatser är avgiften 250 kr/mån oavsett antal tillfällen under månaden samt 
vilken tidsomfattning omvårdnaden har. I omvårdnad ingår t ex personlig hygien, hjälp med 
kläder, dusch, hjälp vid måltider, trygghetsbesök och sociala aktiviteter. Omvårdnadsinsatser kan 
även beviljas i form av boendestöd. Boendestöd är en avgiftsfri omvårdnadsinsats. 
 
- För trygghetslarm är avgiften 100 kr/mån.  
 
- För dagverksamhet är avgiften 250 kr/mån oavsett omfattning. 
 
- För hemsjukvård är avgiften 250 kr/mån oavsett omfattning. All kommunal hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. 
 
- Avgiften för särskilt boende är den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen; 2 170 kr/mån i 2022 
års nivå. 
 
                                                           
1 Enligt SCB har prisbasbeloppet för år 2022 beräknats till 48 300 kr. 
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Avgifterna enligt ovan läggs samman. Den totala avgiften kan aldrig bli större än den högsta 
tillåtna enligt socialtjänstlagen. 
 
Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. 
 
Om prisbasbeloppet ökar kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera tim- och 
månadsavgiften med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas 
till närmast högre tiotal kronor. 
 
För korttidsplats är avgiften en trettiondel av avgiften för särskilt boende, 72 kr/dygn i 2022 års 
nivå. Summan av korttidsavgiften och eventuella övriga avgifter kan inte 
överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt socialtjänstlagen. 
 
Om en insats är avgiftsfri enligt kommunens riktlinjer för närståendestöd gäller avgiftsfrihet trots 
denna taxa. 
 
2.3 Avgift för bostadskostnad 
För bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen, i praktiken tvåbäddsrum, är avgiften en 
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad. För år 2022 är avgiften 2 229 kr/mån. 
 
3 Vad ingår i avgiften 
I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser: vård, omsorg och service. Bostad och kost ingår 
inte (undantag punkt 2.3). 
 
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår hushållsel i avgiften. 
 
4 Avgiftsunderlag 
Brukaren ska ges möjlighet att lämna uppgifter för beräkning av avgift när insatsen påbörjas. 
Kommunen skickar årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan ska besvaras inom 
30 dagar från utskicket. Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag överförs per 
automatik och anges exakt, däremot skall privata pensioner uppges. Kapitalinkomster anges enligt 
Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år. 
 
Förändrad inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen ändras får 
kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de 
nya uppgifterna. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt 
socialtjänstlagen. 
 
5 Förbehållsbelopp 
 
5.1 Minimibelopp 
Brukaren ska behålla tillräckliga medel för sitt personliga behov och andra skäliga 
levnadskostnader (minimibelopp). Minimibeloppet är per månad en tolftedel av 
 
1) 1,4541 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 853 kr/mån år 2022, eller 
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Avgifterna enligt ovan läggs samman. Den totala avgiften kan aldrig bli större än den högsta 
tillåtna enligt socialtjänstlagen. 
 
Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. 
 
Om prisbasbeloppet ökar kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera tim- och 
månadsavgiften med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas 
till närmast högre tiotal kronor. 
 
För korttidsplats är avgiften en trettiondel av avgiften för särskilt boende, 72 kr/dygn i 2022 års 
nivå. Summan av korttidsavgiften och eventuella övriga avgifter kan inte 
överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt socialtjänstlagen. 
 
Om en insats är avgiftsfri enligt kommunens riktlinjer för närståendestöd gäller avgiftsfrihet trots 
denna taxa. 
 
2.3 Avgift för bostadskostnad 
För bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen, i praktiken tvåbäddsrum, är avgiften en 
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad. För år 2022 är avgiften 2 229 kr/mån. 
 
3 Vad ingår i avgiften 
I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser: vård, omsorg och service. Bostad och kost ingår 
inte (undantag punkt 2.3). 
 
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår hushållsel i avgiften. 
 
4 Avgiftsunderlag 
Brukaren ska ges möjlighet att lämna uppgifter för beräkning av avgift när insatsen påbörjas. 
Kommunen skickar årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan ska besvaras inom 
30 dagar från utskicket. Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag överförs per 
automatik och anges exakt, däremot skall privata pensioner uppges. Kapitalinkomster anges enligt 
Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år. 
 
Förändrad inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen ändras får 
kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de 
nya uppgifterna. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. 
 
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan beräknas avgiften utan hänsyn till 
förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt 
socialtjänstlagen. 
 
5 Förbehållsbelopp 
 
5.1 Minimibelopp 
Brukaren ska behålla tillräckliga medel för sitt personliga behov och andra skäliga 
levnadskostnader (minimibelopp). Minimibeloppet är per månad en tolftedel av 
 
1) 1,4541 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 853 kr/mån år 2022, eller 

2) 1,1942 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor, 
4 807 kr/mån år 2022. 

 
För brukare som är yngre än 65 år ökas beloppet med 10 procent. 
 
Beloppet ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, 
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det förhöjda minimibeloppet för 
personer under 65 år tar hänsyn till att normalkostnader för denna åldersgrupp är högre än 
genomsnittskostnaden för dem som är äldre. 
 
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. Om brukaren betalar för kost som bistånd enligt 
socialtjänstlagen ska förbehållsbeloppet öka med skillnaden mellan matavgiften och den 
beräknade livsmedelskostnaden enligt aktuell taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 
 
Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter. 
 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden får besluta om att öka 
förbehållsbeloppet efter ansökan från brukaren. Kostnaden ska dock uppgå till minst 200 
kr/mån under en minsta sammanhängande tid på sex månader. 
 
5.2 Bostadskostnad 
Brukaren ska utöver minimibeloppet förbehållas belopp för bostadskostnad. Bostadskostnaden 
beräknas på samma sätt som vid beslut om Bostadstillägg för pensionärer (BTP). Detta innebär 
att hushållsel inte ingår i bostadskostnaden, även om den betalas som en del av hyran. 
För bostadskostnad enligt punkt 2.3 (tvåbäddsrum) görs inget förbehåll. Detta regleras av 
socialtjänstlagen. 
 
6 Familjer med barn under 18 år 
För familjer med barn under 18 år ska förbehållsbeloppet ökas med skäliga kostnader för 
hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar. 
 
7 Betalning av avgift 
Avgifterna debiteras månadsvis i efterhand, d. v. s. månaden efter den månad som avgiften avser. 
Faktura sänds inte ut på belopp under 50 kr. Debitering sker när det sammanlagda beloppet, över 
flera månader, överstiger 50 kr. 
 
8 Bortavaro från särskilt boende 
Avgiften för särskilt boende är i princip en abonnemangsavgift. Vid bortavaro under hel 
kalendermånad betalas ingen avgift. Vid sammanhängande bortavaro 15 dagar eller mer betalas 
halv månadsavgift. 
 
9 Jämkning 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden kan efter begäran från brukaren eller 
företrädare för denne jämka avgiften när 
- make/maka eller registrerad partner flyttar till särskild boendeform medan den andra bor kvar 
i ordinärt boende. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation. 
- make/maka eller registrerad partner flyttar med till särskild boendeform utan att ha behov av 
insatser i den omfattning som normalt ligger till grund för ett sådant biståndsbeslut. Den 
medsökande ska debiteras avgift utifrån faktiskt beviljade insatser. 
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10 Betalning för hyra och kost 
I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra 
hand) fastställer Lokalförsörjningsnämnden hyran. Brukaren (eller dennes dödsbo) är inte skyldig 
att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall, om lägenheten har utrymts. 
 
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen. 
 
11 Nedsättning av avgift 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden kan bevilja nedsättning av eller befrielse 
från avgift, om det finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 
 
12 Tillämpning 
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Vård- och äldrenämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och 
Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar. 
 
13 Överklagande 
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00600 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att återvinningstaxan för kommunalt avfall höjs med i genomsnitt med 8 % 
från och med 1 januari 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2023 föreslå att 
återvinningstaxan kommunalt avfall höjs med i genomsnitt 8 % från och med 1 
januari 2023. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges godkännande. 

Orsak till höjningen av taxan är att det nu är en hög inflation som påverkar 
kostnaderna för varor och tjänster. Ett exempel som bolaget ger är att 
inköpspriser på grund av höjda råvarupriser för påsar kommer att stiga med 
ytterligare 15-20 %. Högre räntor och ökade drivmedelskostnader kommer att 
påverka driftskostnaderna negativt. Dessutom har regeringens beslut om 
ersättning för insamlat förpackningsmaterial försenats. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska kostnader, bland annat pågår ett 
arbete med att se över möjligheten att effektivisera nyttjandegraden av personal 
och fordonsflotta. 

Verksamheten för kommunalt avfall ska över tid gå plus minus noll 
resultatmässigt och verksamheten ska finansieras helt via återvinningstaxan. 
Kommunstyrelsen bedömer att den föreslagna prisjusteringen är rimlig för 
2023, men uppmanar bolaget att även fortsatt titta på vilka effektiviseringar 
som är möjliga för kommande år. 

 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-30 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-22 
3. Återvinningstaxan 2023 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, magnus.karestedt@borasem.se 
2. Borås Energi och Miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 
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10 Betalning för hyra och kost 
I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra 
hand) fastställer Lokalförsörjningsnämnden hyran. Brukaren (eller dennes dödsbo) är inte skyldig 
att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall, om lägenheten har utrymts. 
 
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen. 
 
11 Nedsättning av avgift 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden kan bevilja nedsättning av eller befrielse 
från avgift, om det finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 
 
12 Tillämpning 
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Vård- och äldrenämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och 
Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar. 
 
13 Överklagande 
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00600 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att återvinningstaxan för kommunalt avfall höjs med i genomsnitt med 8 % 
från och med 1 januari 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2023 föreslå att 
återvinningstaxan kommunalt avfall höjs med i genomsnitt 8 % från och med 1 
januari 2023. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges godkännande. 

Orsak till höjningen av taxan är att det nu är en hög inflation som påverkar 
kostnaderna för varor och tjänster. Ett exempel som bolaget ger är att 
inköpspriser på grund av höjda råvarupriser för påsar kommer att stiga med 
ytterligare 15-20 %. Högre räntor och ökade drivmedelskostnader kommer att 
påverka driftskostnaderna negativt. Dessutom har regeringens beslut om 
ersättning för insamlat förpackningsmaterial försenats. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska kostnader, bland annat pågår ett 
arbete med att se över möjligheten att effektivisera nyttjandegraden av personal 
och fordonsflotta. 

Verksamheten för kommunalt avfall ska över tid gå plus minus noll 
resultatmässigt och verksamheten ska finansieras helt via återvinningstaxan. 
Kommunstyrelsen bedömer att den föreslagna prisjusteringen är rimlig för 
2023, men uppmanar bolaget att även fortsatt titta på vilka effektiviseringar 
som är möjliga för kommande år. 

 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-30 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-22 
3. Återvinningstaxan 2023 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, magnus.karestedt@borasem.se 
2. Borås Energi och Miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 
 

Nr 162
Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2023
2022-10-03  Dnr KS 2022-00600 3.3.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  

 
Återvinningstaxa – Kommunalt avfall 2023 
 
 

STYRELSEMÖTE 22 juni 2022 

 
Återvinningstaxa – Kommunalt avfall 2023 
 
Återvinningstaxan består av flera taxor för olika avfallstjänster under det 
kommunala ansvaret. Verksamheten för kommunalt avfall ska över tid gå plus 
minus noll resultatmässigt och verksamheten ska finansieras helt via 
återvinningstaxan. På revisorernas inrådan ska resultatet vara balanserat 
under en femårsperiod.  
 
Det rådande världsläget med främst ökande kostnader i samhället, påverkar 
verksamhetsområdet negativt och kommer att leda till ett betydande 
ekonomiskt underskott för det kommunala avfallet för innevarande 
verksamhetsår. 
 
Dessutom har regeringens beslut om ersättning för insamlat 
förpackningsmaterial från hushållen återigen försenats. Nu finns det ett 
förslag om ett successivt införande från och med 2024 med full ersättning 
2027. Dock har inte regeringen fattat ett slutligt besked.  
 
Hög inflationstakten innebär att kostnader för olika varor och tjänster 
troligtvis kommer att öka. Ett exempel är att inköpspriserna, pga höjda 
råvarupriser för påsar kommer att stiga med ytterligare ca 15-20 %. Högre 
räntor och drivmedelskostnader påverkar också verksamhetsområdets 
driftkostnader negativt.  
 
Projektet med nya insamlingssystemet följer både utsatt budget och tidplan 
och inga extra kostnader till projektet bedöms tillkomma.    
 
Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra kostnader. Exempel på arbete 
som pågår är att vi ser över möjligheten att effektivisera nyttjandegraden av 
personal och fordonsflottan ytterligare, vi genomlyser alla våra arbetsflöden 
för att arbeta effektivare och smartare. Vi ser även över hur vi totalt kan 
minska volymerna av svarta och vita plastpåsar samt papperspåsarna. 
Användningen är högre än tidigare antaganden.  
 
För att över tid nå ett plus minus noll resultat för verksamheten för 
kommunalt avfall behöver återvinningstaxan för 2023 höjas i genomsnitt med 
8 %. För småhus med standardabonnemanget motsvarar prisjusteringen en 
ökad kostnad på ca 18 kr/mån.   
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2(2) 

Ytterligare prisförändringar kan ske på specifika återvinningstaxor.  
 
Efter diskussion under mötet beslutade styrelsen; 
 
att          under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den 
              uppdaterade återvinningstaxan – kommunalt avfall 2023            
 
att           ge VD i uppdrag att höja återvinningstaxan i genomsnitt med 8 % 

från och med 2023-01-01 
 
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 
 
 
 
Magnus Kårestedt  
Verkställande Direktör 
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Dokument: Protokoll 
Sammanträdesdag: 2022-06-22 
Tid: 9:00 – 12:55 
Plats: Konferensrum Pannan, Elektra 

 
 
Beslutande: 
Roland Andersson (S) Ordförande 
Ulrik Nilsson (M) Förste vice ordförande 
Dennis Söderberg (MP) andre vice ordförande 
Magnus Rosén (S) ersätter Jessica Eriksson (S) 
Martin Neuman (S) ersätter Magnus Olofsson (S) 
Jan Idehed (C) ersätter Emil Bertilsson (C) 
Carl-Axel Rudd (L) 
Nils-Åke Björklund (M) 
Thomas Roos (M) ersätter Stefan Medin (M) 
Olle Engström (SD) 
Lennart Andreasson (V) 

Ersättare: 
Erzulina Yngvesson (S) 
Inge Pettersson (S) 
Linnea Kläth (MP) 
Per-Jonas Carlsson (KD) 
Anita Persson (V) 

 
Fackliga representanter 
Peder Jonsson, Transport 
Fredrik Wilhelmsson, Vision 

 
Övriga 
Magnus Kårestedt, VD 
Linda Syversen, Ekonomichef 
Linda Wilhelmsson, Sekreterare 

 
 

Omfattning 
§63-§78 

 
§ 63. Formalia 

 
- Närvaro 
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dennis Söderberg 
- Dagordningen godkändes 

 
 
 

Ekonomi 
 

§ 64. Månadsrapport maj 
 

Ekonomichef redogjorde för månadsrapport maj 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av rapporten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 
13 00  Fax 033 35 71 61 E-post info@borasem.se Org. nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB www.borasem.se 
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§ 65. Ekonomikvarten 
 

Ekonomichef informerade om bolagets lån och ränteeffekter 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att tagit del av informationen 

 
 

§ 66. Uppföljning Internkontrollplan 

Ekonomichef gav en uppföljning av internkontrollen och framförde att 
lekmannarevisorerna noterat att styrelsen har genomfört ett omfattande arbete med att 
utveckla bolagets interna styrning och kontroll under 2021. 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av informationen 

 
 
 

Informationspunkter 

 
§ 67. Nytt vattenverk 

 
VD informerade om projektstatusen Nytt Vattenverk 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av informationen 

 

§ 68. Kundundersökning 

 
VD informerade om den kundundersökning som är genomförd och resultat av denna. 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av informationen 
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Beslutspunkter 
 

§ 69. Fjärrvärmestrategin 
 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att fastställa inriktningen enligt dokumentet ”Strategidokument fjärrvärme i 

Borås Juni 2022” 
att lägga till solvärme under bevaka i Strategidokumentet fjärrvärme 

 
 

 
§ 70. Särredovisning VA 2021 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att fastställa ”Särredovisning VA 2021” 
att ge VD i uppdrag att lägga ut redovisningen på Borås Energi och Miljös 

hemsida 
 

§ 71. Årsrapport Fjärrvärme 
 

Ekonomichef redogjorde för årsrapport fjärrvärme 2021 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att godkänna årsrapport fjärrvärme 2021 
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§ 72. Återvinningstaxa 2023 

 
VD redogjorde för taxeutvecklingen för Återvinningstaxan 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Återvinningstaxan – kommunalt avfall 2023 
att ge VD i uppdrag att höja taxorna i genomsnitt med 8% från och med 

2023-01-01 
 

Styrelsen beslöt för egen del 
 

att bolagets överskott skall täcka ackumulerat underskott inom 
avfallskollektivet senast 2025 

 
§ 73. VA-taxan 2023 

Underlag är utsänt med kallelsen 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

VA-taxan för 2023 
 

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 4 % 
från och med 2023-01-01 

 
att ge VD i uppdrag att omfördela anläggningsavgifterna mellan de olika 

avgiftskategorierna från och med 2023-01-01 
 
 
 

§ 74. Handlingsplan Energi och Klimatstrategi 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att godkänna Handlingsplan Energi och Klimatstrategi 

5 (6) 
 

 

 
§ 75. Klimatbokslut 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att fastställa klimatbokslut 2021 

 
 

§ 76. Remiss av Borås Stads miljöprogram 
 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att godkänna svaret 
att sända upp densamma Miljöförvaltningen 

 
 

§ 77. VA-sanering Bosnäs 
 

Underlag utsänt med kallelsen 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att  ge VD i uppdrag att genomföra projektet VA-sanering i Bosnäs för en total 

kostnad av 200 000 000 SEK under förutsättning att KF tar beslut om 
verksamhetsområde för Bosnäs 

 
 

§ 78. VD informerar 
 

VD gav styrelsen information om; 
 

- Redogjorde för läget i rekrytering av ny personalchef 
- Uppdatering gavs gällande samarbetspartner för Biogas 
- ”Mina sidor” på borasem.se är lanserat för bolagets kunder 
- Projekt solcellsparken pågår och går enligt plan 
- Genomgång om hur bolaget har kommunicerat det nya inpasseringssystemet på 

ÅVC mot kunder 
- Ny investering görs gällande att ta emot farligt avfall på ÅVC efter det kan 

testverksamheten av ”grönt kort” ske på två återvinningscentraler. 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av informationen 
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§ 72. Återvinningstaxa 2023 

 
VD redogjorde för taxeutvecklingen för Återvinningstaxan 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Återvinningstaxan – kommunalt avfall 2023 
att ge VD i uppdrag att höja taxorna i genomsnitt med 8% från och med 

2023-01-01 
 

Styrelsen beslöt för egen del 
 

att bolagets överskott skall täcka ackumulerat underskott inom 
avfallskollektivet senast 2025 

 
§ 73. VA-taxan 2023 

Underlag är utsänt med kallelsen 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

VA-taxan för 2023 
 

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 4 % 
från och med 2023-01-01 

 
att ge VD i uppdrag att omfördela anläggningsavgifterna mellan de olika 

avgiftskategorierna från och med 2023-01-01 
 
 
 

§ 74. Handlingsplan Energi och Klimatstrategi 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att godkänna Handlingsplan Energi och Klimatstrategi 

5 (6) 
 

 

 
§ 75. Klimatbokslut 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att fastställa klimatbokslut 2021 

 
 

§ 76. Remiss av Borås Stads miljöprogram 
 

Underlag utsänt med kallelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att godkänna svaret 
att sända upp densamma Miljöförvaltningen 

 
 

§ 77. VA-sanering Bosnäs 
 

Underlag utsänt med kallelsen 

 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att  ge VD i uppdrag att genomföra projektet VA-sanering i Bosnäs för en total 

kostnad av 200 000 000 SEK under förutsättning att KF tar beslut om 
verksamhetsområde för Bosnäs 

 
 

§ 78. VD informerar 
 

VD gav styrelsen information om; 
 

- Redogjorde för läget i rekrytering av ny personalchef 
- Uppdatering gavs gällande samarbetspartner för Biogas 
- ”Mina sidor” på borasem.se är lanserat för bolagets kunder 
- Projekt solcellsparken pågår och går enligt plan 
- Genomgång om hur bolaget har kommunicerat det nya inpasseringssystemet på 

ÅVC mot kunder 
- Ny investering görs gällande att ta emot farligt avfall på ÅVC efter det kan 

testverksamheten av ”grönt kort” ske på två återvinningscentraler. 
 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

 
att notera att de tagit del av informationen 
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Roland avslutade mötet med att önska styrelsen trevlig sommar och Ulrik Nilsson 
önskade ordförande en glad sommar 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Linda Wilhelmsson, sekreterare 
 
 
 

Justeras (digitalt) 
 
 
 

Roland Andersson Dennis Söderberg 
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Återvinningstaxa 
2023  

Borås stad 
 

  
 

 

Fastställd av Kommunfullmäktige:  

 

Gäller från och med: 2023-01-01  
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1 Inledande bestämmelser och definitioner 
 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  
Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens försorg och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.  
 
Avgifter anges i SEK, inklusive moms. 
 
1.1 Kommunens ansvar och skyldighet 
I kommunens avfallsföreskrifter finns bland annat bestämmelser om hämtning, avfallsbehållares 
placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning.  
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering följs. För att 
kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna återvinningstaxa ska kraven i kommunens 
avfallsföreskrifter vara uppfyllda. 
 
1.2 Betalningsansvar och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, 
samt beställa tilläggstjänster enligt denna återvinningstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. 
Avgiften ska betalas till Borås Energi och Miljö AB.   
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där det uppkommer avfall under kommunalt ansvar. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena eller annan 
ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till den till vilken kommunen har uppdragit 
att verkställa kommunens renhållningsskyldighet.  
 
Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavare med fastighetsinnehavarens och bolagets 
medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsinnehavare och bolaget har rätt att 
kräva betalning från fastighetsinnehavare om nyttjanderättshavare inte betalar. 
 
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade 
sättet. 
 
1.3 Sorteringsskyldighet   
Fastighetsägare är skyldig att tillse att allt avfall som hämtas vid fastigheten är sorterat i enlighet 
med Avfallsföreskrifter för Borås Stad med gällande sorteringsanvisningar.   
  
1.4 Uppehåll i hämtning 
Ansökan om uppehåll i hämtning kan göras hos Miljö- och konsumentnämnden för en period av minst 
sex månader och som längst fem år, enligt Avfallsföreskrifter för Borås Stad. Under uppehållsperioden 
debiteras grundavgift men ingen rörlig avgift. 
 
1.5 Ändrade ägar- och hämtningsförhållanden  
Ändrade förhållanden såsom försäljning av fastighet, ägarbyte, stora förändringar i fastigheten som 
kan påverka hämtningsförhållande, förändring i abonnemang eller liknande ska snarast anmälas till 
Borås Energi och Miljö AB.  
 
Avgiftsförändring, på grund av ovanstående, gäller när ändringen genomförts. Byte och hemtagning 
av kärl kan beställas via bolagets kundcenter. Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla 
förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  
 
1.6 Speciella tjänster och undantag 
För speciella tjänster, när Borås Energi och Miljö AB måste frångå normala rutiner eller där 
förhållandena avviker från vad som är normalt, beslutar Borås Energi och Miljö AB om avgift baserat 
på principer enligt denna taxa. 
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1.7 Definitioner  
Avfall under kommunalt ansvar - avser detsamma som 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga (1) 
kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen 
endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och (4) bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 
 
Budad tömning - Tömning som begärs bli utförd på annan tid än enligt uppgjort tömningsschema. 
 
Dragväg - mäts som enkel dragväg från fastighetens tomtgräns till avfallsbehållarens placering. Vid 
hämtningsställe som kräver mekaniska hjälpmedel, till exempel hiss, debiteras avgiftstillägg 
motsvarande tio meter dragväg per kärl eller säck. 
 
Flerfamiljshus – bostadshus med fler än två lägenheter.  
 
Småhus helår - fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. 
Bostadshus med en till två bostäder för permanentboende, till exempel villor, radhus, kedjehus, enligt 
Skatteverkets definition av småhus, oberoende av upplåtelseform.  
 
Småhus sommarhämtning – fritidshus som bara har behov av hämtning sommartid. Om en eller 
flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus. 
 
Verksamheter – verksamheter som inte är hushåll och som genererar jämförligt hushållsavfall, till 
exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden 
som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och 
omsorg utan eget pentry eller kök.  
 
 
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i Avfallsföreskrifter för Borås 
stad samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 
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2 Principer för taxans konstruktion 
Avgiften för ett avfallsabonnemang består av en fast och en rörlig del.  
 
Den fasta delen av taxan, grundavgiften, för småhus helår, småhus sommarhämtning, 
flerfamiljshus och verksamheter finansierar:  
 

• Kundcenter 
• Information 
• Planering och övrig administration  

 

Grundavgiften för småhus helår, småhus sommarhämtning och flerfamiljshus finansierar 
också: 

• Hantering av returpapper som samlas in via publika stationer, till exempel 
återvinningsstationer 

• Drift av återvinningscentraler samt behandling av det avfall som samlas in via dessa 
• Behandling och insamling av bygg- och rivningsavfall från privatpersoner som samlas in på 

återvinningscentraler 
• Behandling av farligt avfall som samlas in från fastighet eller lämnas vid återvinningscentral  

Den rörliga delen av taxan finansierar:  

• All insamling av avfall från fastighet (mat- och restavfall, kärl- och säckavfall, grovavfall, 
avfall som uppkommer vid enskild avloppsrening m.m.) 

• Omlastning och transport av insamlat avfall för leverans till behandlingsanläggning  
• Behandling av det insamlade avfallet (material- eller energiåtervinning, deponering, 

förebyggande av avfall) 

 
2.1 Vad ingår i abonnemangsavgiften  
I den avgift du som kund betalar för ett abonnemang ingår bland annat:  

• Hämtning av avfallet enligt fastlagt hämtningsintervall vid fastighetsgräns eller den närmaste 
plats som är tillgänglig för aktuellt hämtningsfordon 

• Transport av avfallet  
• Behandling av avfallet  
• Kärl för insamling av matavfall, restavfall och för småhus även återvinningsmaterial beroende 

på typ av abonnemang. För undantag, se nedan under “Vad ingår inte i avgiften” 
• En årsförbrukning av 9 liters påsar för källsortering av matavfall. Krav på papperspåsar anges 

i avfallsföreskrifterna. Vid start av nytt abonnemang för sortering av matavfall tillhandahåller 
Borås Energi och Miljö AB en påshållare per bostad (OBS. gäller ej verksamheter) 

• Vid hämtning av avfall i kärl ingår dragväg upp till fem meter. För dragväg därutöver betalas 
tilläggsavgift enligt denna taxa 

• Kostnadsfri avlämning av källsorterat grovavfall på återvinningscentral (OBS. gäller ej 
verksamheter) 

• Kostnadsfri avlämning av sorterat bygg- och rivningsavfall på återvinningscentral (OBS. gäller 
ej verksamheter) 

• För fastigheter med enskild avloppsanläggning, fettavskiljare eller tank för matavfall ingår 
upp till tio meter slanglängd i ordinarie avgift vid tömning. Om längre slanglängd krävs 
debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa. 
 

2.2 Vad ingår inte i avgiften 
Följande ingår inte i avgiften, utan utgör fastighetsinnehavarens och i vissa fall väghållarens 
skyldighet att anordna, anskaffa eller bekosta:  

• Anordna farbar väg till fastigheten 
• Anordna hårdgjord yta mellan kärlet och fordonets uppställningsplats 
• Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och på uppställningsplatser 
• Rengöra avfallsbehållare 
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• För verksamheter berättigar grundavgiften eller abonnemangsavgiften inte till att 
kostnadsfritt lämna avfall på återvinningscentral. Verksamheter kan dock lämna mindre 
mängder verksamhetsavfall på återvinningscentral mot särskild avgift. Denna avgift regleras 
inte i den kommunala återvinningstaxan utan bestäms på kommersiella grunder av Borås 
Energi och Miljö AB 

• Större papperspåsar än nio liter och säckar för matavfall, för småhus och flerfamiljshus 
• Matavfallspåsar till verksamheter 
• Påsar för restavfall. För kunder som använder abonnemang enligt bilaga 1 med svarta och 

vita påsar ingår en årsförbrukning av svarta och vita påsar för hantering av hushållsavfall 
• Krantömmande behållare, kärlskåp, komprimerande containrar samt komponenter i mobila 

sopsugssystem, i underjordssystem eller i system för hämtning av malt matavfall. 
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3 Avfallstaxor – abonnemang  
 
A - Småhus med flerfackskärl 
 
Grundavgift 

Tabell 1 

Typ av fastighet Avgift 
per år 

Småhus helår, per bostad 1 550 

Småhus sommar, per bostad 820 

 
 
Ordinarie abonnemang med flerfackskärl, rörlig avgift 

Rörliga avgifter för hämtning och behandling av matavfall, restavfall samt återvinningsmaterial. Två 
kärl för totalt åtta avfallsfraktioner och hämtningsintervall, enligt tabell 2, ingår i abonnemanget. En 
box för insamling av batterier och ljuskällor ingår också. Boxen hängs på kärlet när tömning behövs. 
Boxen bör bara hängas på kärlet när den är minst halvfull.  
 
Kärl 1: Papper- och plastförpackningar i varsitt fack i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar 
i varsitt fack i insatsen.  
 
Kärl 2: Returpapper och restavfall i varsitt fack i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen. 
 
Sommarhämtning sker under perioden vecka 20 till och med vecka 41. 
 
I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg, enligt 
tabell 22, kapitel 4. 
 
Tabell 2 

Kärlabonnemang  Hämtningsintervall Avgift per år 

Småhus helår (2x370 liters kärl) Kärl 1 26 ggr/år 
Kärl 2 13 ggr/år 1 280  

Småhus helår med egenkompost Kärl 1 4 ggr/år 
Kärl 2 4 ggr/år 200 

Småhus sommar (2x370 liters kärl) Kärl 1 10 ggr/år 
Kärl 2 5 ggr/år 550 
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Kärl 3  

Hushåll som får mycket restavfall kan beställa abonnemang med ett extra kärl för restavfall, enligt 
tabell 3.  
 
Tabell 3 

Kärlstorlek  Hämtningsintervall Avgift per år 

190 l  13 ggr/år 1 300 

190 l 26 ggr/år 1 680 

  
 
Tillägg för dragväg – flerfackskärl 

I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg, enligt 
tabell 22, kapitel 4. 
 
Tabell 4 

Kärlstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 
5,1–10 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 2 
10,1–20 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 3 
20,1–30 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 4 
30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl, per år 

Dragväg 5 
40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Kärl 1  
(26 ggr)  

400 800 1 200 1 610 2 010 

Kärl 2 och kärl 3 
(13 ggr)  

190 400 600 800 1 000 

Kärl 1  
(10 ggr)  

150 300 460 620 780 

Kärl 2 och kärl 3 
(5 ggr)  

80 150 240 300 390 
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B - Flerfamiljshus med kärl och småhus med gemensamhetslösning 
 
Grundavgift 

Tabell 5 

Typ av fastighet Avgift per år 

Småhus helår med 
gemensamhetslösning, per bostad 

1 550 

Småhus sommar med 
gemensamhetslösning, per bostad 

820 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 180 

 
Mat- och restavfall i kärl för flerfamiljshus, rörlig avgift 

Varje flerfamiljshus ska ha minst ett matavfallskärl och minst ett kärl för restavfall, med storlek enligt 
tabell 6. Matavfall går endast att ha i 140 liters kärl.  
 
I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg, enligt 
tabell 22, kapitel 4. 
 
Tabell 6 

Hämtningsintervall Storlek 140 liter 
(matavfall) 

Avgift per kärl  
per år 

Storlek 190 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 370 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 660 liter 
(restavfall) 

Avgift per kärl 
per år 

Varannan vecka 430 790 1 540 2 750 

Varje vecka 870 1 580 3 090 5 510 

2 ggr per vecka  1 900 3 490 6 790 12 110 

3 ggr per vecka 3 370 6 180 12 040 21 470 

 
 
Gemensam avfallslösning för småhus för mat- och restavfall samt returpapper, 
rörlig avgift 

När det finns en förening, till exempel en samfällighetsförening med ansvar för avfallshanteringen 
debiteras föreningen för alla grundavgifter samt aktuella abonnemang och eventuella andra tjänster 
enligt avsnitt B, C, D samt tilläggstjänster och särskilda avgifter enligt denna taxa.  
 
När det inte finns någon förening kan en gemensam avfallslösning för småhus skapas efter 
överenskommelse med Borås Energi och Miljö AB. Varje fastighetsinnehavare debiteras avgift enligt 
tabell 7.  
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Tabell 7 

Tjänst Mat- och restavfall 
Avgift per bostad  

per år 

Mat- och restavfall samt 
returpapper 

Avgift per bostad per år 
Del i gemensamhetslösning med 
hämtning året runt 

1 025 1 210 

Del i gemensamhetslösning med 
hämtning vecka 20 - 41 

620 730 

 
 
Flerfackskärl för mindre flerfamiljshus, rörlig avgift 

Rörliga avgifter för hämtning och behandling av matavfall, restavfall samt återvinningsmaterial. 
Mindre flerfamiljshus om 3–5 lägenheter kan använda sig av flerfackskärl. Vid behov kan kunden 
använda sig av dubbla uppsättningar kärl samt köpa till restavfallskärl för flerfamiljshus. 
 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner, och hämtningsintervall enligt tabell 8, ingår i abonnemanget. 
En box för insamling av batterier och ljuskällor ingår också. Boxen hängs på kärlet när tömning 
behövs. Boxen bör bara hängas på kärlet när den är minst halvfull. 
 
Kärl 1: Papper- och plastförpackningar i varsitt fack i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar 
i varsitt fack i insatsen.  
 
Kärl 2: Returpapper och restavfall i varsitt fack i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen. 
 
I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg, enligt 
tabell 9.  
 
Tabell 8 

Kärlabonnemang  Hämtningsintervall Avgift per år 

Mindre flerfamiljshus (2x370 liters 
kärl) 

Kärl 1 26 ggr/år 
Kärl 2 13 ggr/år 1 280 

 
Tillägg för dragväg - flerfackskärl 

Tabell 9 

Kärlstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 
5,1–10 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 2 
10,1–20 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 3 
20,1–30 
meter 

Avgift per kärl 
per år 

Dragväg 4 
30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl, per år 

Dragväg 5 
40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Kärl 1  
(26 ggr)  

400 800 1 200 1 610 2 010 

Kärl 2 och kärl 3 
(13 ggr)  

190 400 600 800 1 000 
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C – Flerfamiljshus med krantömmande behållare 
Se kapitel 3.1.1. i Avfallsföreskrifter för Borås Stad angående krav på krantömmande behållare. 
 
Grundavgift 

Tabell 10 

Typ av fastighet Avgift per år 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 180 

 
 
Mat- och restavfall i krantömmande behållare för flerfamiljshus, rörlig avgift 

Avgift enligt tabell 11 gäller för behållare med 2-krokssystem. Vid annat tömningssystem tillkommer 
extra tilläggsavgift enligt tabell 12. 
 
Tabell 11 

Hämtningsfrekvens Matavfall 
0–1 m3 

Avgift  
per år 

Matavfall 
1,1–2 m3 

Avgift  
per år 

Matavfall 
2,1–3 m3 

Avgift 
per år 

Restavfall  
1–3 m3 

Avgift  
per år 

Restavfall 
3,1–4 m3 

Avgift  
per år 

Restavfall 
4,1–5 m3 

Avgift  
per år 

Varannan vecka 2 150 4 300 6 450 16 760 19 760 21 480 

Varje vecka 4 300 8 590 12 880 33 510 39 530 42 970 

2 ggr per vecka  Erbjuds ej 18 910 37 820 73 730 86 960 94 530 

 
 
Tilläggsavgift för behållare med annat tömningssystem än 2 – krokssystem, för tömning 
av krantömmande behållare. Ordinarie avgift för hämtning enligt tabell 11 tillkommer  
 
Tabell 12 

Typ av tömningsanordning Hämtning  
varannan vecka 
Tilläggsavgift  

per år 

Hämtning  
varje vecka 

Tilläggsavgift 
per år 

Hämtning  
2 ggr per vecka 
Tilläggsavgift 

per år 
1-krokssystem och 
liknande 

940 1 870 3 740 
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D – Flerfamiljshus med sopsug 
 
Grundavgift 

Tabell 13 

Typ av fastighet Avgift per år 

Flerfamiljshus, per lägenhet 1 180 

 
 
Restavfall i anläggning för mobil sopsug, rörlig avgift   

Abonnemang med restavfall i mobil sopsug ska kombineras med abonnemang för matavfall, antingen 
i separat behållare som töms med mobil sopsug, i kärl (se avsnitt B för avgifter), eller krantömmande 
behållare (se avsnitt C för avgifter). Avgifter i tabell 14 tillämpas för behållare med restavfall.  
 
För större behållare än 3 kubikmeter debiteras avgift för 2,6–3,0 m3 + tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter. 
 
Tabell 14 

Storlek Hämtning en gång per vecka 
Avgift per behållare och år 

Hämtning två ggr per vecka 
Avgift per behållare och år 

0 – 1,5 m3, restavfall 8 010 16 010 

1,6 – 2,0 m3, restavfall 10 680 21 350 

2,1 – 2,5 m3, restavfall 13 340 26 690 

2,6–3,0 m3, restavfall 16 010 32 030 

Tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter, per år 

4 930 9 850 

 
 
Matavfall i anläggning för mobil sopsug, rörlig avgift 

Avgifter i tabell 15 tillämpas för behållare med matavfall. Särskilda påsar för matavfall som kan 
hanteras med sopsug ingår i avgiften. 
 
För större behållare än 1,5 kubikmeter debiteras avgift för 0–1,5 m3 + tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter. 
 
Tabell 15 

Storlek Hämtning en gång per vecka 
Avgift per behållare och år 

Hämtning två ggr per vecka 
Avgift per behållare och år 

0 – 1,5 m3, matavfall 8 010 16 010 

Tilläggsavgift per påbörjad 
kubikmeter, matavfall 

4 440 8 870 
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E - Verksamheter 
 
Grundavgift 

Tabell 16 

Typ av fastighet Avgift per år 

Verksamhet 850 

 
 
Mat- och restavfall i kärl för verksamheter, rörlig avgift 

Matavfall går endast att ha i 140 liters kärl. I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är 
längre tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 22, kapitel 4. 
 
I detta abonnemang ingår inte matavfallspåsar, utan beställs av verksamheten hos diverse 
leverantörer. Matavfallspåsarna behöver uppnå den svenska standarden SS 13432 eller den 
europeiska standarden EN 13432 för att få användas, mer information om beställning av 
matavfallspåsar hittas på Borås Energi och Miljös webbplats. Vid användning av icke godkänd 
matavfallspåse tas en felsorteringsavgift ut enligt tabell 26.  
 
 
Tabell 17 

Hämtningsintervall Storlek 140 
liter* 

(matavfall) 
Avgift per 

kärl  
per år 

Storlek 190 
liter 

(restavfall) 
Avgift per 
kärl per år 

Storlek 370 
liter 

(restavfall) 
Avgift per 
kärl per år 

Storlek 660 
liter 

(restavfall) 
Avgift per 
kärl per år 

Varannan vecka 1 180 2 750 3 830 6 830 

Varje vecka 2 370 5 500 7 660 13 660 

2 ggr per vecka  5 210 12 110 16 840 30 050 

3 ggr per vecka 9 230 21 470 29 860 53 270 

5 ggr per vecka 
 

15 380 35 780 49 770 88 780 

* Samma pris som för 140 liter gäller även för kunder som sedan tidigare har 130 liter kärl. 
 
 
Flerfackskärl för verksamheter, rörlig avgift 

Rörlig avgift för hämtning och behandling av matavfall, restavfall samt återvinningsmaterial. Två kärl 
för totalt åtta avfallsfraktioner och hämtningsintervall, enligt tabell 2, ingår i abonnemanget. En box 
för insamling av batterier och ljuskällor ingår också. Boxen hängs på kärlet när tömning behövs. 
Boxen bör bara hängas på kärlet när den är minst halvfull. Avgiften redovisas i tabell 18. 
 
Kärl 1: Papper- och plastförpackningar i varsitt fack i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar 
i varsitt fack i insatsen.  
 
Kärl 2: Returpapper och restavfall i varsitt fack i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade 
glasförpackningar i varsitt fack i insatsen. 
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I abonnemanget ingår ett kärl 1 och ett kärl 2. I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är 
längre tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 22, kapitel 4. 
 
Tabell 18 

  

Kärlabonnemang  Hämtningsintervall Avgift per år 

Verksamheter flerfack (2x370 liters kärl) Kärl 1 26 ggr/år 
Kärl 2 13 ggr/år 2 990  
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4 Tilläggstjänster avfall 
 
Returpapper i kärl 

I avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift för dragväg enligt 
tabell 22. 
 
Tabell 19 

Hämtningsintervall Storlek 190 – 370 liter 
Avgift per kärl  

 per år 
Var fjärde vecka 1 440 

Varannan vecka 3 100 

Varje vecka 6 210 

 
 
Returpapper i krantömmande behållare 

Avgift debiteras enligt tabell 20. Gäller för behållare med 2-krokssystem. Vid annat tömningssystem 
debiteras tilläggsavgift enligt tabell 12, kapitel 3. 
 
Tabell 20 

Hämtningsintervall Avgift per behållare 
per år 

Varannan vecka 9 890 

Varje vecka 19 780 

 
 
Budning– Extra hämtning  

Vid behov av extra hämtning av ditt avfall kan budning beställas. Budning utförs inom 3 arbetsdagar, 
beställningsdagen är inte inräknad, och debiteras enligt tabell 21. 
 
Tabell 21 

 Avgift  
per behållare och tillfälle 

Kärl för restavfall, 
matavfall, returpapper 
eller trädgårdsavfall 

370 

Flerfackskärl 370 

Krantömmande matavfall 840 

Krantömmande restavfall 1 400 

Sopsug, per m3 360 
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Tillägg för dragväg  

Tabell 22 

Kärlsstorlek och 
antal hämtningar 
per år 

Dragväg 1 
5,1–10 meter 
Avgift per kärl 

per år 

Dragväg 2 
10,1–20 meter 
Avgift per kärl 

per år 

Dragväg 3 
20,1–30 meter 
Avgift per kärl 

per år 

Dragväg 4 
30,1–40 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

Dragväg 5 
40,1–50 
meter 

Avgift per 
kärl per år 

140 – 370 liter       

13 ggr/år 140 410 760 990 1 240 

Varannan vecka  170 510 950 1 240 1 560 

Varje vecka 350 1 020 1 910 2 510 3 120 

2 ggr per vecka  690 2 030 3 810 5 020 6 230 

3 ggr per vecka 1 040 3 050 5 720 7 530 9 350 

5 ggr per vecka 
 

1 730 5 080 9 540 12 550 15 580 

660 liter      

Varannan vecka  450 905 1 810 2 170 2 460 

Varje vecka 910 1 810 3 620 4 340 4 920 

2 ggr per vecka  1 810 3 620 7 240 8 680 9 840 

3 ggr per vecka 2 720 5 430 10 860 13 020 14 760 

5 ggr per vecka 4 540 9 050 18 100 21 700 24 600 

 
Trädgårdsavfall i kärl 

Behållaren får inte innehålla trädgårdsavfall med invasiva arter. Hämtning sker 15 gånger per år. I 
avgiften ingår fem meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift, enligt tabell 22. 
 
Tabell 23 

Tjänst Avgift  
per behållare och säsong 

Trädgårdsavfall i kärl, 190 1 
 

1 640 

Budning - Extra hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl 

370 

1. Avgiften gäller även för kunder som sedan tidigare har annat kärl. 
 
Grovavfall 

Beställning av tjänsten görs via Borås Energi och Miljö AB:s kundcenter. Vid beställning ska 
avfallslämnaren ange vad som ska hämtas för bedömning om hämtning kan erbjudas. 
 
Grovavfall är avfall som kan uppstå i ditt hushåll som är tungt och skrymmande och som inte kan 
lämnas inom det ordinarie insamlingssystemet. Fyllnadsmassor, bildelar, kemikalier och annat farligt 
avfall får inte lämnas som grovavfall.  
 
Hämtning sker vid tomtgräns, vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall eller där Borås 
Energi och Miljö anser lämpligt. 
 
Mindre föremål ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får väga maximalt 25 kg och inte vara 
bredare än 1,2 m. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt 
ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning. Avgifter för tjänsten redovisas i tabell 24.  
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Tabell 24 

 

Bygg och rivningsavfall 

Beställning av tjänsten görs via Borås Energi och Miljö AB:s kundcenter. Vid beställning ska 
avfallslämnaren uppskatta avfallsmängder samt fraktioner för att komma fram till den bästa 
insamlingslösningen. Priser för de olika fraktionerna redovisas i tabell 25b.  
 
Hämtning sker vid tomtgräns, vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall eller där Borås 
Energi och Miljö anser lämpligt. 
 
Sorteringen av det kommunala bygg- och rivningsavfallet ska ske på platsen där avfallet uppkommit. 
Enligt avfallsförordningen (2020:614) ska minst sex fraktioner sorteras ut:  

• trä, 
• mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 
• metall, 
• glas, 
• plast, 
• gips 

 
I samråd med kundcenter kan även fler fraktioner beställas. Priser för detta sätts av Borås Energi 
och Miljö AB. 
 
Vid felsorterat avfall har Borås Energi och Miljö AB rätt att ta ut en felsorteringsavgift, vilken redovisas 
i tabell 25a. 
 
I containerpriset ingår en månadshyra av containern. Efter dag 30 utgår hyra per ny 30 dagars period 
enligt tabell 25a.  
 

 
Tabell 25a 

Tjänst Avgift  
per behållare 

Storsäck exkl. behandlingsavgift. I priset ingår utkörning och 
hämtning. 

900 

Container, 5–10 kbm, exkl. behandlingsavgift. I priset ingår 
utkörning och hämtning. 
 

2 700 

Container, 22 kbm, exkl. behandlingsavgift. I priset ingår 
utkörning och hämtning. 

3 150 

Containerhyra, efter dag 30 1 000/mån 

Felsorteringsavgift 730 

 

Tjänst Avgift  
 

Grovavfall Framkörningsavgift, per hämtning 
 

1 300 

Tilläggsavgift vid hämtning med dubbelbemanning, utöver 
ordinarie avgift ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle 

540 

Om avfallet inte finns på plats vid hämtningsdag debiteras en 
bomkörning 

360 
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Priserna nedan gäller för rena fraktioner, annars tillkommer felsorteringsavgift enligt tabell 25a. 
 
Tabell 25b 

Behandlingsavgifter, bygg- och rivningsavfall Pris per ton 

Gips 1 000 

Glas 
 

800 

Metall 50 

Mineral, som består av betong, tegel, klinker, keramik eller 
sten 

200 

Plast 2 600 

Tryckimpregnerat trä 1 200 

Trä 200 
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5 Särskilda avgifter   
  
5.1 Gemensamt kärl   
Närboende småhus som använder gemensamma behållare, delar på ordinarie rörlig avgift för 
abonnemanget och varje fastighetsinnehavare debiteras var sin grundavgift. När sommar- och 
helårsabonnemang delar kärl debiteras rörlig avgift för småhus helår, till en av abonnenterna. 
Ansökan ska göras enligt avsnitt 3.1.3 i Avfallsföreskrifter för Borås Stad. 
 
5.2 Gemensam avfallslösning  
Gemensamhetslösning innebär att flera fastigheter använder gemensamma kärl eller annan 
behållare. Ansökan ska göras enligt avsnitt 3.1.4 i Avfallsföreskrifter för Borås Stad där 
förutsättningar för gemensam avfallslösning anges. Fast avgift ska betalas för varje bostad. Borås 
Energi och Miljö AB bestämmer, i samråd med fastighetsinnehavare, typ av behållare, storlek och 
hämtningsintervall samt placering av behållare. 
 
5.3 Dispens för småhus när flerfackskärl inte kan användas   
När småhus med eget abonnemang inte har möjlighet att använda flerfackskärl kan Borås Energi och 
Miljö AB tillhandahålla annan behållare för mat- och restavfall. Ordinarie avgift för abonnemang med 
flerfackskärl ska tillämpas. 
 
5.4 Felsortering   
Om avfallet vid hämtning inte är sorterat enligt gällande bestämmelser, se avfallsföreskrifter kapitel 
6 för Borås stad, kan det inte behandlas utan problem och ökade kostnader tillkommer.  
 
Vid ett första uppdagande av felsorterat avfall för småhus töms inte kärlet. Om fastighetsinnehavaren 
efter sortering vill beställa ny/extra hämtning debiteras avgift för budning - extra hämtning enligt 
kapitel 4. I annat fall töms kärlet vid nästa ordinarie hämtning.  
 
Om flerfackskärl inte är godtagbart sorterat efter påpekande av felsortering och avfallet behöver 
hämtas ändå, sker hämtning på annat sätt än normalt och avgift för den hämtningen debiteras enligt 
tabell 26. 
 
För flerbostadshus, verksamheter och småhus med gemensam avfallslösning med behållare som 
innehåller felsorterat avfall, hanteras detta som blandat brännbart avfall och tilläggsavgift debiteras 
enligt tabell 26.  
 
För fastigheter, där sorteringen av avfall inte fungerar under en längre tid ändras abonnemanget till 
blandat brännbart tills problemet är åtgärdat, dock minst tre månader. Rörlig avgift för abonnemang 
med blandat brännbart avfall är tre gånger normal avgift för aktuellt abonnemang. Fast avgift och 
eventuellt tillägg för dragväg är oförändrade.  
 
Tabell 26 

Tjänst Avgift  
per behållare och tillfälle 

Tömning av flerfackskärl med felsorterat avfall 730 

Tömning av kärl med felsorterat avfall  360 

Tömning av krantömmande behållare med 
blandat brännbart, det vill säga avfall som är 
felsorterat  

1 390 
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5.5 Otillräcklig behållarvolym   
Behållarvolymen ska vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större helger. 
Om behållarvolymen vid fastigheten är otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför 
behållaren, alternativt behållaren är överfull, debiteras extra avgift enligt tabell 27. 
 
Småhus som har behov av större volym för restavfall än vad som finns i flerfackskärl kan beställa 
abonnemang med extra kärl för restavfall, se kapitel A tabell 3. Vid avsaknad av insats kan debitering 
för överfullt kärl ske enligt tabell 27. 
 
Tabell 27 

Tjänst Avgift per behållare och 
tillfälle 

Överfullt kärl 290 

 
  
5.6 Byte, utkörning eller hemtagning av behållare eller övrigt material 
När abonnenten ändrar typ eller storlek på behållaren eller förändrar sitt abonnemang innebär det 
hemtagning eller utkörning och för detta debiteras avgift enligt tabell 28. Avgift för utkörning av 
övrigt material debiteras enligt tabell 28.  
 
 
Tabell 28 

Tjänst Avgift 
 

Byte, utkörning eller 
hemtagning av behållare  

220 

 
 
5.7 Bomkörning avfall  
När beställd extra hämtning eller annan hämtning av avfall som debiteras per tillfälle, inte har kunnat 
ske, debiteras avgift enligt tabell 29. Det kan till exempel bero på hinder vid behållaren. 
 
Tabell 29 

Tjänst Avgift per tillfälle 

Bomkörning  370 
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6 Slamtömning 
 
A. Slam från enskilda avlopp  

Dessa avgifter gäller för till exempel slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och mobila 
toaletter, så kallade bajamajor. Tömningsintervall regleras enligt Borås Stads föreskrifter 3.2.11 och 
3.2.13. Vid tömning enligt schema debiteras avgift per anläggning och tömning enligt tabell 30. Vid 
tömning utanför schema debiteras, utöver ordinarie avgift, tilläggsavgifter enligt tabell 32.  
 
10 meter slanglängd ingår i avgiften, extra slanglängd debiteras enligt tabell 32.  
  
Tabell 30 

Volym  Avgift vid hämtning enligt 
schema 

kr per hämtning 
0,0 – 1,9 m³  

   1 040 
2,0 – 3,9 m³  1 260 
4,0 – 5,9 m³  1 650 
6,0 – 7,9 m³  1 970 
8,0 – 9,9 m³  2 290 
10,0–11,9 m³  2 610 
12,0–13,9 m³  3 190 
14,0–15,9 m³  3 830 
16,0–17,9 m³  4 380 
 
 

B. Fettavskiljare och Matavfallskvarn 

Vid tömning enligt schema av fettavskiljare och matavfallskvarn debiteras timtid samt volym- eller 
viktavgift per anläggning enligt tabell 31. Tömningsintervall regleras av Borås Stads föreskrifter 
3.2.10. Vid tömning utanför schema debiteras, utöver ordinarie avgift, tilläggsavgifter enligt tabell 
32.  
 
Tabell 31 

Tjänst Avgift per påbörjad timme Behandlingsavgift 

Fettavskiljare  1 260 270 kr/kbm 

Matavfallskvarn 1 440 130 kr/ton 

 

C – Tilläggstjänster slam 

Vid tömning utanför ordinarie schema eller extra tilläggstjänster som inte ingår vid ordinarie tömning 
debiteras, utöver ordinarie avgift enligt kapitel 6 A och B, tilläggsavgifter enligt tabell 32.  
 
Akuttömning  
För akuttömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid, inom 24 timmar eller för tömning som 
begärs bli utförd på bestämd dag debiteras avgift för akuttömning. Beställning kan läggas helgfri 
vardag måndag till torsdag 07.30 - 16.00 via Borås Energi och Miljö AB:s kundcenter.  
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Jourtömning 
Jourtömning innebär att från beställning ska tömning ske inom 4 h. Jourtömningstaxa gäller också 
efter ordinarie arbetstid, d.v.s mellan 16.00 – 08.00. Avgift debiteras enligt tabell nedan. Beställning 
kan läggas till Borås Energi och Miljö AB:s kundcenter helgfria vardag måndag till fredag 08.00 - 
12.00. Övriga tider beställer kunden jourtömning direkt av Borås Energi och Miljö AB:s jour. Nummer 
till jourtelefon finnes på Borås Energi och Miljös webbplats. 
 
Budad tömning  
För tömning som begärs bli utförd på annan tid än enligt uppgjort tömningsschema, så kallad budning, 
debiteras en framkörningsavgift samt ordinarie volymavgift. För anläggningar där det behövs flera 
tömningar per år och där dessa kan tidsmässigt bestämmas i förväg, d.v.s. schemaläggas, debiteras 
ingen framkörningsavgift. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar, beställningsdagen är inte 
inräknad. 
 
Extra slanglängd 
För extra slanglängd utöver tio meter debiteras tilläggsavgift per påbörjad tio meter. 
 
Bomkörningsavgift 
För anläggning där tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en så kallad 
bomkörningsavgift. 
 
Spolning 
För spolning debiteras tilläggsavgift. Utförs i samband med tömning. Utförs det ej i samband med 
ordinarie schemalagd tömning debiteras extra framkörningsavgift samt tömningsavgift. (Tjänsten 
ingår ej under kommunalt ansvar och kund kan välja annan utförare). 
 
Övriga arbeten 
För övriga arbeten, till exempel framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling, debiteras timtid 
(vardagar 7.00 – 16.00) för extra arbete.  
 
Besiktning av fettavfallsskiljare 
Besiktning utförs i samband med tömning. Besiktning ska utföras var femte år. (Tjänsten ingår ej 
under kommunalt ansvar och kund kan välja annan utförare).  

 
Tabell 32 

Tilläggstjänster - slam Avgift  

Akuttömning, tillägg på ordinarie pris  710/tillfälle 
 

Jourtömning 2 010/tillfälle  

Budad tömning – Framkörningsavgift, tillägg på ordinarie 
pris 

350/tillfälle  
 

Extra slanglängd utöver 10 meter 170/10 meter 

Bomkörningsavgift 360/tillfälle  

Spolning  1 330/timma 

Timtid för extra arbete (ex. framgrävning av av övertäckt 
brunnslock eller koppling) Minsta debitering är en 
timme. 

1 160/timma  

Besiktning av fettavfallsskiljare  530/tillfälle 
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Bilaga 1 
  
Abonnemang för svarta och vita påsar och andra abonnemang som kommer att 
upphöra, samt avgifter under övergångsperiod.  
 
Vita och svarta påsar   
Avgifterna gäller i områden där småhus ännu inte har fått flerfackskärl och för 
flerbostadshus och verksamheter som ännu inte har separata kärl för matavfall och 
restavfall. I avgifterna ingår dragväg upp till 1 meter. Vid längre dragväg tillkommer avgift 
för dragväg enligt tabell 35 Avgifter anges inklusive moms.  

Avgifterna redovisas i tabell 33 där följande förkortningar har använts: 

H = Helår   
K = Komposteringskrav   
F = Fritidshus   
C = Container  
U = Under- eller överjordsbehållare, töms med kran  
   
 
1)  För erhållande av kvartalshämtning fordras:   
att  fastigheten ligger i glesbygd   
att  det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   
att   fastigheten bebos av ensamstående eller pensionärspar med liten avfallsmängd   

2)  För erhållande av hämtning var fjärde vecka fordras:   
att  fastigheten ligger i glesbygd   
att    det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   

undantaget är FNI-material  
 

3)  För erhållande av komposttaxa fordras: 
att  det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   

4)  Normal hämtningsfrekvens för villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus med högst 
två lägenheter är 26 hämtningar per år.    

5) Normal hämtningsfrekvens för flerbostadshus med tre eller flera lägenheter är 52 hämtningar 
per år. 

   
6) För att erhålla reducerad hämtning vid fritidshus krävs att det komposterbara avfallet 

komposteras på fastigheten i godkänd behållare.  
   
7) Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. 

 
8) För att erhålla hämtning två gånger i veckan krävs: 

Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 104 hämtningar per 
år.    

9) För att erhålla hämtning tre gånger i veckan krävs: 
Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 156 hämtningar per 
år. 
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Tabell 33 

Kärlvolym Typ Antal hämtningar per år Avgift per år 

130 HK 
1) 

140 4 

130 HK 
2) 

390 13 

130 HK 
3) 

720 26 

130 H 
4) 

1 100 26 

130 H 
5) 

1 650 52 

130 FK 
6) 

160 5 

130 F 
7) 

480 10 

190 HK 
1) 

180 4 

190 HK 
2) 

500 13 

190 HK 
3) 

930 26 

190 H 
4) 

1 300 26 

190 H 
5) 

1 980 52 

190 FK 
6) 

230 5 

190 F 
7) 

560 10 

240 H 
4) 

1 440 26 

240 H 
5) 

2 260 52 

240 F 
7) 

620 10 

370 H 
4) 

1 880 26 

370 H 
5) 

3 410 52 

370 F  
7) 

820 10 

370 H 
8) 

6 960 104 

370 H 
5) 

10 430 156 

400 H  
4) 

2 030 26 

400 H  
5) 

3 690 52 

400 F  
7) 

890 10 
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Kärlvolym Typ Antal hämtningar per år Avgift per år 

600 H 
4) 

26 3 050 

600 H 
5) 

52 5 530 

600 F  
7) 

10 1 330 

600 H 
8) 

104 11 290 

600 H 
9) 

16 930 156 

660 H 
7) 

6 090 52 

660 F 
7) 

11 700 10 

660 H 
4) 

3 350 26 

660 H 
8) 

12 420 104 

660 H 
9) 

18 630 156 

800 U 26 5 830 

800 U 52 11 660 

800 U 104 23 320 

3 000 U 
4) 

17 650 26 

3 000 U 
5) 

35 310 52 

3 000 U 
8) 

72 040 104 

3 000 C  
5) 

15 850 52 

3 000 C 
4) 

7 920 26 

4 000 C  
5) 

20 840 52 

4 000 C 
4) 

16 880 26 

5 000 U 
4) 

23 050 26 

5 000 U 
5) 

46 080 52 

5 000 U 
8) 

94 020 104 

6 000 C  
5) 

29 470 52 

6 000 C 
4) 

23 580 26 

8 000 C  
5) 

39 280 52 

8 000 C 
4) 

33 760 26 

10 000 C  
5) 

49 120 52 

10 000 C 
4) 

40 080 26 
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Matavfall i kärl för verksamheter 
 
Tabell 34 

Hämtningsintervall Storlek 190 liter 
Avgift per kärl 

per år 

Storlek 240 liter 
Avgift per kärl 

per år 

Storlek 370–400 
liter 

Avgift per kärl 
per år 

Storlek 600–
660 liter 

Avgift per kärl  
per år 

Varannan vecka 1 810 2 090 3 180 4 950 

Varje vecka 3 610 4 180 6 350 9 880 

2 ggr per vecka  7 440 8 620 13 090 20 360 

3 ggr per vecka 11 150 12 930 19 640 27 770 

5 ggr per vecka 18 620 21 540 32 740 50 920 

 
Tillägg för dragväg 
Tillägg för dragväg i meter, kronor per år. Om hämtning sker oftare än en gång per vecka 
multipliceras avgiften för ”typ 52” med antalet hämtningar per vecka.  
 
Tabell 35 

Kärl  Typ  0–1,0 1,1–5,0 5,1–10,0 10,1–20,0 20,1–30,0 30,1–40,0 40,1–50,0 

130 26 0 150 300 600 910 1 210 1 520 

130 52 0 300 600 1 210 1 830 2 430 3 030 

190 4 0 30 40 90 140 180 230 

190 13 0 80 150 300 450 600 760 

190 26 0 150 300 600 910 1 210 1 520 

190 F 6  0 30 50 120 170 230 290 

190 F 11   0 60 120 240 360 480 580 

190 52 0 300 600 1 210 1 830 2 430 3 030 

240 52 0 360 660 1 290 1 900 2 520 3 130 

370 52 0 400 710 1 340 1 970 2 580 3 210 

400 52 0 510 820 1 470 2 110 2 750 3 390 

660 52 0 600 930 1 590 2 250 2 910 3 560 
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