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Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 20 februari 2023 
kl. 14:00 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
 
Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

I samband med Kommunstyrelsens möte den 20 februari kommer ledamöterna 
och ersättare fotograferas. Efter mötet ska en gruppbild tas på hela 
Kommunstyrelsen samt en gruppbild på Kommunalråden. En fotograf 
kommer att finnas på plats i Welltons hall (utanför Grillen i Stadshuset) efter 
avslutat sammanträde. Om ni har frågor om fotograferingen får ni gärna 
kontakta Julia Karlsson på Stadsledningskansliet på 033-35 70 86 eller på e-post 
julia.karlsson@boras.se. 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2023-00064 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2023-00091 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M): Ukraina strider vår strid 
Dnr 2022-00329 1.1.1.1 Programområde 1 
 

5. Kc2 Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige 
Dnr 2023-00077 1.2.4.1 Programområde 1 
 

6. Kc3 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2022 
Dnr 2023-00106 1.2.4.1 Programområde 1 
 

7. Kc4 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i 
centrum 
Dnr 2022-00564 1.1.1.1 Programområde 4 
 

8. KU1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg 
(SD): En moderniserad modersmålsundervisning 
Dnr 2022-00576 1.1.1.1 Programområde 3 
 

9. KU2 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Undanta delar av Borås från EBO 
Dnr 2022-00572 1.1.1.1 Programområde 2 
 

10. M1 Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och 
Innerstaden 1:1 
Dnr 2023-00061 3.1.2.2 Programområde 4 
 

11. E1 Svar på motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera 
Borås kommuns byggnader 
Dnr 2022-00880 1.1.1.1 Programområde 3 
 

12. E2 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Oliver 
Öberg (M): Hur kan kommunen underlätta för företagen? 
Dnr 2020-00287 1.2.4.0 Programområde 1 
 

13. E3 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2022 
Dnr 2023-00066 1.2.3.2 Programområde 1 
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14. E4 Boråsförslaget: Katthem - sponsrat av Borås kommun 
Dnr 2023-00085 2.4.3.25 Programområde 1 
 

15. E5 Förändringar i externa borgensåtaganden 2022 
Dnr 2022-00791 2.4.2.4 Programområde 1 
 

16. SP1 Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 
Dnr 2022-00892 1.4.2.1 Programområde 4 
 

17. SP2 Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Tranemo kommun 
Dnr 2022-00626 1.1.2.1 Programområde 4 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) 

och Annette Carlson (M): Ukraina strider vår strid 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Borås Stad att 

ingå någon form av samarbetsavtal med en kommun i Ukraina när kriget är över. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00329 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2023-01-20 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00329 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) 

och Annette Carlson (M): Ukraina strider vår strid 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Borås Stad att 

ingå någon form av samarbetsavtal med en kommun i Ukraina när kriget är över. 

Sammanfattning 

Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022  lagt en motion om att 

Kommunstyrelsen ska anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon 

kommun i Ukraina. Avsikten, menar motionärerna, är att visa att Borås Stad är 

beredd att delta i återuppbyggnaden av landet när kriget är över. 

Idén att stötta Ukraina i återuppbyggnaden av landet är lovvärd och självklart är 

det nödvändigt att bistå på det sätt som är lämpligt, men ett tydligt politiskt 

uppdrag efter noggranna överväganden är förmodligen bättre för att nå bästa 

resultat än att skynda fram något hastigt, trots det mycket utsatta läge Ukraina 

kommer att befinna sig i under lång tid framöver.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Motionen är besvarad. 

Ärendet i sin helhet 

Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022  lagt en motion om att 

Kommunstyrelsen ska anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon 

kommun i Ukraina. Avsikten, menar motionärerna, är att visa att Borås Stad är 

beredd att delta i återuppbyggnaden av landet när kriget är över. 

Om vänortstanken 

Begreppet vänort förknippas i första hand med de relationer som skapades 

mellan städer i Norden i samband med andra världskriget. Den nordiska 

gemenskapen gavs en känslomässig laddning, och kontakterna mellan 

befolkningarna ökade eftersom man behövde varandra. Sovjetunionens 
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angrepp på Finland i november 1939 väckte därtill en stark vilja att hjälpa 

Finland. 

Borås Stad har alltjämt ett nordiskt vänortsutbyte med danska Vejle, norska 

Molde och finska Mikkeli, och ett så kallat partnerskap med orten Espelkamp i 

Tyskland. Samarbetet med de nordiska vänorterna består i dag främst av 

erfarenhetsutbyten inom olika områden. 

Ett långsiktigt åtagande 

Ett vänortsavtal innebär ett långsiktigt åtagande. Borås Kommunalblad från 

1940 berättar att 50 svenska kommuner planerade att ”adoptera” ett 

motsvarande antal finska kommuner i hjälpande syfte. Beslutet togs i februari 

samma år vid en konferens mellan städerna och den tidens motsvarigheter till 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Stadsförbundet, Landskommunernas 

förbund och Landstingsförbundet. Borås tilldelades staden S:t Mickel (Mikkeli). 

Vid konferensen föreslogs de svenska städerna att bistå med ”arbetande 

studiedelegationer”, förtydligat till brandpersonal, röjnings- och 

reparationsmanskap, sjukvårdspersonal och teknisk personal. Samtidigt 

uppmanades Danmark och Norge att vidta liknande åtgärder. 

Borås Kommunalblad från oktober 1947 berättar om det första officiella mötet 

mellan de fyra nordiska vänstäderna i Vejle, två år efter andra världskrigets slut. 

Kommunala delegationer utbytte erfarenheter om bostäder, sociala och sanitära 

angelägenheter samt utbildningsfrågor. 

Föreningen Norden beskriver på sin webbplats hur vänortssamarbetet 

successivt utvecklades till ”en speciell form av relation mellan kommuner. Det 

handlar om en önskan hos de berörda att dela erfarenheter, utbyta idéer, bli 

vänner, besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma 

problem.” 

Ett vänortsavtal innebär ett långsiktigt åtagande, och genom åren har frågan 

väckts om huruvida Borås Stad ska ingå vänortssamarbete med städer i andra 

länder med liknande syfte som den nordiska vänortsidén eller om andra mer 

specifika frågor. Kommunfullmäktige har vid ett par tillfällen beslutat och 

uttalat en principiell hållning i frågan, och i beslut den 20 mars 1986 (nr 46) och 

den 17 maj 1990 (nr 84) beslutade fullmäktige att Borås kommun inte ska anta 

några vänorter utöver de som finns i dag. 

Internationella samarbeten i dag 

Den ökade internationaliseringen och EU-medlemskapet har numera skapat 

förutsättningar för internationell samverkan på många andra sätt än via 

långsiktiga åtaganden och vänortssamarbeten. I kommunsverige har det i stället 

blivit allt vanligare med flexibla partnerskap kring konkreta frågor i stället för 

avtal av vänortskaraktär.  

Borås Stad har till exempel haft samarbeten om fysisk och kognitiv 

tillgänglighet med kommuner i de baltiska staterna. Inom näringslivsområdet 

finns exempel som ACTE, som är ett textilt närverk i Europa, och under ett 
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antal år var Borås Stad engagerad i Borås Waste Recovery – ett 

samarbetsprojekt mellan Borås och Palu i Indonesien om att förvandla avfall till 

viktiga resurser. Listan kan göras lång, där alla nämnder och förvaltningar kan 

ha eller har haft samarbeten och utbyten inom sina respektive uppdrag och 

områden.  

Det finns också exempel på samarbeten som bygger på att anställda i våra 

förvaltningar haft personliga kontakter i andra länder och där utbyten skett 

genom deras kontakter och nätverk. Återbrukstanken har ofta varit incitament; 

exempelvis har uttjänt material från en verksamhet som ska ersättas har skänkts 

till motsvarande verksamhet i ett annat land.  

Ukraina och samarbeten under och efter kriget 

I samtal med SKL International (dotterbolag till SKR), Sida och Internationellt 

Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) framkommer de centrala satsningar som 

i dag sker för att stötta Ukraina. Bland annat stödjer SKL International sedan 

2014 en decentraliseringsreform i Ukraina, och Sida finansierar två projekt som 

genomförs av SKL International. Verksamheten fortsätter trots kriget, men 

med anpassningar till den nya situationen.  

I dagsläget, påpekar företrädare för SKL International, sker stora insatser från 

den svenska regeringen och Borås Stad är därigenom en del i det stödet. Men 

för det fortsatta arbete är det en bra utgångspunkt att det finns ett beslut om 

hur vi som kommun ser på att vara en aktiv part när tillfälle ges och att frågan 

bearbetas ur olika perspektiv.  

Många Boråsföretag har affärer och tillverkning i Ukraina – Fristads AB, Seger 

Fabriker och Rudholm och Hak för att nämna några – med både personal och 

fastigheter. Här finns en tradition att samarbeta med Ukraina, och med det som 

ett av flera perspektiv borde det finnas en stark vilja hos dessa företag till att 

vara med och återuppbygga Ukraina när konflikten så tillåter. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Idén att stötta Ukraina i återuppbyggnaden av landet är lovvärd och självklart är 

det nödvändigt att bistå på det sätt som är lämpligt, men ett tydligt politiskt 

uppdrag efter noggranna överväganden är förmodligen bättre för att nå bästa 

resultat än att skynda fram något hastigt, trots det mycket utsatta läge Ukraina 

kommer att befinna sig i under lång tid framöver.  

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 

Ukraina strider vår strid, 2022-04-28. 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Marie Ingvarsson 

   Kommunikationschef 

 



Motion  Kommunfullmäktige 
  2022-04-28 

 
 

 

 

 

Ukraina strider vår strid 

I Ukraina pågår ett krig, ett krig som utlösts av Rysslands övergrepp på en suverän stat. Ukraina 

försvarar sig mot Rysslands angrepp, men samtidigt för de en strid för demokrati och frihet, en strid 

som är viktig för varje försvarare av demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer. 

Det råder ingen tvekan om att Ukraina, när kriget är över, kommer att ha ett stort behov av insatser 

för och samarbete kring återuppbyggnaden av landet. Här har Sverige och Sveriges kommuner 

kompetens att erbjuda som kan medverka i bygget av ett nytt fritt och demokratiskt Ukraina. 

Det är vår uppfattning att vi nu måste visa stöd för Ukrainas insatser och det kan vi göra genom att 

visa att vi är intresserade av och beredda att delta i återuppbyggnaden. Vi skulle redan idag kunna 

göra en tydlig markering genom att uttala en önskan att skapa vänskapsrelationer med någon lämplig 

stad i Ukraina. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon 

Ukrainsk stad. 

 

Ulrik Nilsson (M) 

Martin Nilsson (M) 

Annette Carlson (M) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Årsredovisning 2022 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.  

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-02-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2023-00077 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2023-01-24 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00077 1.2.4.1 

  

 

Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2022 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Årsredovisning avseende 2022 för Kommunfullmäktige har upprättats och ska 

skickas in till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
Årsredovisning 2022 
Kommunfullmäktige 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

• nämndernas organisation och verksamhetsformer 

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2023-2026 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna  22 

Moderata Samlingspartiet     14 

Sverigedemokraterna      14 

Kristdemokraterna       7 

Vänsterpartiet         6 

Liberalerna          4 

Centerpartiet         4 

Miljöpartiet de Gröna      2 
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2 Nämndens verksamhet  

2.1 Resultat 

2.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 Budget 2022 Bokslut 

2022 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

67 78 80 167 87 

Summa intäkter 67 78 80 167 87 

Personal -4 634 -5 467 -4 783 -5 461 -677 

Lokaler -1 198 -1 443 -1 128 -1 414 -286 

Material och tjänster -8 452 -8 617 -10 269 -9 760 508 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -14 284 -15 527 -16 180 -16 635 -455 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -14 217 -15 449 -16 100 -16 468 -368 

Kommunbidrag 15 400 15 600 16 100 16 100 0 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

1 183 151 0 -368 -368 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

1 183 151 0 -368 -368 

Ackumulerat resultat 0 0    

2.1.2 Resultatanalys 

Resultatet visar en negativ budgetavvikelse om 368 tkr. Kostnaderna för framförallt arvoden, lokaler 
och teknisk utrustning överstiger budget medan utbildningsbidragen till partierna är lägre och till viss 
del kompenserar för de ökade kostnaderna. 

Fullmäktigesalen renoverades under året och under den tiden hölls sammanträdena på Borås Kongress, 
vilket bidrar till att lokalkostnaderna överstiger budget. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 Budget 2022 Bokslut 

2022 Avvikelse 

Sammanträden -8 483 -9 718 -9 643 -10 590 -947 

Partistöd -5 734 -5 731 -6 457 -5 878 579 

Summa -14 217 -15 449 -16 100 -16 468 -368 

2.3 Verksamhetsanalys 

2.3.1 Sammanträden 

Verksamheten kopplat till sammanträden visar en total budgetavvikelse på runt -900 tkr. Posterna som 
överstiger budget är främst arvoden, lokalhyra och teknisk utrustning. 

Nedan framgår antalet sammanträdestimmar för de senaste tio åren. För 2022 uppgår de till 59 timmar. 

 

2.3.2 Partistöd 

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har betalats ut enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Då partierna inte har nyttjat hela sina utbildningsbidrag visar den delen ett överskott på 600 tkr. 
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2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för 
medborgarinflytande 

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under 2022 har beredningsgruppen haft åtta 
protokollförda sammanträden. I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, 
därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige. 

Ledamöter i beredningen är: 
Per-Olof Höög (S) 
Ulrik Nilsson (M), entledigades i oktober 2022 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anne Rapinoja (V) 
Valéria Kant (KD) 
Håkan Eriksson (C) 
Björn Qvarnström (SD) 

Beredningsgruppen har arbetat utifrån verksamhetsplanens åtta områden med följande uppgifter: 

Pröva besluts påverkan på ett jämlikt Borås: Det har pågått ett pilotprojekt med 
Stadsledningskansliet, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen där presidium, handläggare och ledningsgrupp har fått utbildning i rättighetsanalys. I 
utvärderingen som deltagarna fick möjlighet att fylla i efter avslutad utbildning var övervägande andel 
positiva till användningen av analysen. Även ledningsgrupp inom Gymnasie- och vuxenförvaltningen 
och medarbetare på Centrum för kunskap och säkerhet har fått utbildningen. 
Revidering pågår och utbildningen kommer från våren att ingå i ordinarie utbildningspaket. 

Samordna och strukturera arbetet med mänskliga rättigheter: Under året har ett program för 
mänskliga rättigheter arbetats fram. I programmet föreslås det att en handbok med tillhörande 
handlingsplan tas fram. För att ta fram en bred handlingsplan har det hållits fyra workshops, både 
interna och externa. Nätverket arbetar med handlingsplanen och handboken. 

På beredningsgruppens uppdrag har ett MR-program tagits fram som ska antas i KF. 

Utvärdera vilka indikatorer som behövs för att stärka uppföljningen av stadens arbete med 
mänskliga rättigheter: I och med det nya styr- och ledningssystemet förs det en dialog kring 
indikationer och fokusområdena med styr och ledning. Från och med nästa år kommer MR-strategen 
finnas med i arbetsgruppen med Välfärdsbokslutet. 

Informera invånarna om deras rättigheter på lokal nivå: I år har information om och inbjudan till 
Din rätt att… skickats till de 100 största bolagen, lagts ut på näringslivets Linkedin och skickats ut till 
samtliga föreningar i Fritids- och Folkhälsoförvaltningens föreningsregister, Kulturförvaltningens 
kulturföreningar och Interreligiösa rådet. Information om Rättighetsmånaden har även funnits på 
Eurosize i stan och kommunicerats ut i Borås Stads sociala medier. Borås Stads MR-nätverk har valt att 
inför månaden fokusera på att få med interna aktörer vilket resulterat i över 75 olika aktiviteter, 
framförallt från Borås Stad. SKR har uppmärksammat månaden. Mänsklig rättigheter-nätverket 
kommer att göra en utvärdering av månaden. 

Utveckla medskapande processer och medborgardialog: Den lokala arbetsgruppen som ingår i 
SKRs nätverk för att utveckla medborgardialoger har arbetat fram ett förslag på riktlinjer för 
medborgarinflytande som nu är ute på remiss. Förslaget innehåller också ett antal 
förvaltningsövergripande principer för medborgarinflytande. Arbetsgruppen har påbörjat revidering av 
handboken och haft workshop med anställda på förvaltningen. 
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Skapa en väg in för Boråsarna att lämna förslag och synpunkter: Sedan augusti pågår ett 
pilotprojekt med Boråsförslaget, som är ett tillgängligare sätt för boråsaren att lämna förslag då ingen e-
legitimation behöver användas för att lämna förslag eller röst. Det behöver heller inte skapas något 
konto. Får förslaget ett positivt utfall kan det komma att ersätta dagens e-petition. Det finns även 
möjlighet att lämna förslag i pappersformat. 

En ”knapp” finns på alla webbsidor för att enkelt kunna komma till sidan med Boråsförslaget. 

Erbjuda utbildning till aktörer i Borås om medborgardialog: Parallellt med framtagandet av 
handbok i lokala SKR-gruppen tas även utbildningsmaterial i medborgardialoger fram till 
förtroendevalda och tjänstpersoner. 

Klargöra ansvarsområden kopplat till medborgarinflytande: Skapa ett verktyg för att följa 
uppdragen kopplade till MR-arbetet. (Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Stadsledningskansliet, 
beredningsgrupp för medborgarinflytande/kommunalråd). Arbetet kommer att fortsätta under 2023. 

Beredningsgruppen har tagit fram en definition medborgarbudget som finns med som en del av 
tillämpningsföreskrift i Styr- och ledningssystemet. 

Fyra gånger per år skickas nyhetsbrevet Mänskliga rättigheter på lokal nivå ut till boråsare som 
prenumererar, men finns även på Borås Stads webbplats. Mänskliga rättighetsstrategen skriver 
nyhetsbrevet och beredningsgruppen är avsändare. Ordförande för beredningsgruppen har alltid med 
en inledande text. 

Under året har arbetet fortsatt i det lokala SKR-nätverket med representanter från Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen och Stadsledningskansliet som ingår i SKRs nätverk för att utveckla 
medborgardialog. Nätverket avslutas i mars 2023. 

Fyra förtroendevalda och tjänstepersoner i beredningsgruppen deltog på MR-dagarna i Örebro 17-18 
november. 

Beredningsgruppens ordförande tillika Kommunfullmäktiges ordförande delade ut rättighetspriset i 
samband med Rättighetskonferensen den 15 december. 

3 Konsekvenser av coronaviruset 
Kommunfullmäktiges sammanträden påverkades av pandemin i början av året och ägde då rum från 
Borås Kongress. Nedan redovisade kostnader avser hyra och teknikerhjälp för perioden januari-mars 
2022. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2022, tkr 

Lokal och teknikerhjälp Borås Kongress -96 

Summa -96 
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4 Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

• Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
• Jämn fördelning av makt och inflytande. 
• Ekonomisk jämställdhet. 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland, vilka är: 

• Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas.  
• Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 

och/eller politiska uppdrag. 
• Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas. 
• Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 

landsbygdsutveckling ska finnas.  
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1 Inledning 

2022 påverkades inledningsvis fortsatt av Covid-19 pandemin. Under året har världen börjat återgå till 
ett mer "normalt" läge. Dock inträffade nya kriser i form av krig i Ukraina, inflation och höga räntor, 
vilket har ställt nya krav på organisationen. 

Efter Samrådsförfarandet 2021 om ny järnväg mellan Göteborg och Borås fanns två stationsalternativ 
kvar:, säckstation vid befintligt Borås C och station på bibana vid Lusharpan. Både Trafikverket, VGR 
och Borås Stad förordar station vid Borås C. Regeringen har i december 2022 beslutat att föreslagen 
utformning och lokalisering ska studeras på nytt. 

Strukturskissarbete pågår kring Borås C för att undersöka möjligheterna hur Norrby kan byggas ihop 
med centrala staden samt hur en framtida väginfrastruktur och Parken vid Viskan kan bidra till färre 
barriärer vid stationsområdet. 

Under 2022 togs en klimatrapport fram som beskriver hur arbetet med klimatfrågor fortskrider. 
Uppföljningen visar att Borås Stad och Borås som geografiskt område inte når de utsläppsminskningar 
som krävs för att nå Parisavtalet. Mycket arbete pågår på många håll i organisationen, men behöver 
intensifieras. Under året har särskilt fokus lagts på att samordna arbetet med att minska klimatutsläppen 
för byggnation. Fokus har även lagts på en beräkningsmodell som uppskattar mängden 
persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från nyexploaterade områden. 

Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities nationella kraftsamling för klimatneutrala städer 
med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Borås är en av 23 deltagande städer och satsningen 
utgör en katalysator för klimatarbetet i Borås. Genom att utveckla innovativa arbetssätt och samverka 
stärks och utvidgas Borås Stads klimatarbete.  

Under året har förvaltningen arbetat med en omorganisation, där avdelningarna Mark och exploatering 
samt Strategisk samhällsplanering flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023, men fortsatt lyder 
under Kommunstyrelsen. 

2 Verksamheten 2022 

Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från 
Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts.  

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
Koncerninköp för in arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är lämpligt. 

Utifrån den Digitala Strategin har arbetet fortsatt i forumet Digital Arena. Kommunstyrelsen fick i juni 
2022 en tilläggsbudget på 3,2 mnkr för att påbörja digitalisering av ”Chefers process för anställning”. 
Syftet är att frigöra tid för cheferna i deras arbete. En särskild projektgrupp har arbetet under andra 
halvåret och tagit fram ett antal åtgärder som skall underlätta chefernas arbete. 

Södra torget har byggts om för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Avtal tecknades 2019 med byggherre gällande dubbel markanvisning. Avtalet avser förslag om 
bostadsprojekt i Parkstaden samt bostadsprojekt i någon av utvalda mindre tätorter. Det pågår 
detaljplanearbete för området i Parkstaden. 

Det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad infrastruktur, 
därför måste Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Flera nämnder 
är inblandade och behöver ökad kapacitet, bland annat för nämndövergripande samarbete. 
Förvaltningarnas arbete har stärkts genom beviljade budgetmedel och regelbundna 
presidieöverläggningar. 

Enheten för Stora projekt har resurssatts och tillkommit under året, i syfte att samordna, styra och 
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ledan de stora samhällsbyggnadsomdaningar som Borås Stad står inför. 

Det pågår sex stycken detaljplanearbeten i syfte att skapa ny verksamhetsmark för näringslivets behov. 
Sammanlagd areal som planeras är ca 300 hektar. Några planarbeten är i uppstartskede och några är i 
slutskede. Ett av områdena omfattar en privat fastighet. 

I arbetet med utveckling av serviceorterna planeras för ortens utveckling inklusive behovet av eventuell 
verksamhetsmark. Strategisk mark kan vid behov eventuellt köpas och detaljplaner kan initieras. 

Borås Stad ska enligt riktlinjer för köp och försäljning av mark arbeta proaktivt och strategiskt i syfte att 
möjliggöra för bostadsutveckling. Under året har trygghetsboenden färdigställts av AB Bostäder på 
Regementsområdet och 30 lägenheter av Viskaforshem i Viskafors. Fristadsbostäder har 30 
trygghetsbostäder som byggs och är färdiga nästa år. Toarpshus har projekterat 30 trygghetsbostäder i 
Dalsjöfors. 

Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på kommunala arbetsplatser. Chefer 
ges fortbildning på området i samband med den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen. Personal- och 
förhandlingsavdelningen utreder möjligheten till ett digitalt utbildningsmaterial. 

Under coronapandemin har nya arbetssätt prövats. Erfarenheter av dessa – fördelar och nackdelar - ska 
tas tillvara. Det kan handla om bättre teknisk kapacitet och utrustning för distansmöten, översyn av 
regler för fysiskt deltagande i konferenser och kurser, fortsatt distansarbete för de arbetsuppgifter som 
medger detta. Potential bör finnas att bli en mer attraktiv arbetsgivare, minska kostnader, spara tid och 
lokalyta och minska klimatpåverkan. Stadsledningskansliet personal och förhandling är nav för detta 
utvecklingsarbete. Personal- och förhandlingsavdelningen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av HR 
och fackliga representanter för att titta på detta. 

Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. En ny medarbetare har 
anställts för att driva vidare arbetet. 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
Klimatrådet. Arbetet i förvaltningen pågår och utvecklas tillsammans med politiken. 

Matens klimatavtryck ska mätas och minska på ett sätt som medverkar till att klara koldioxidbudgeten. 
Alla grundskolor och förskolor redovisar klimatpåverkan per portion offentligt i menyn. Redovisningen 
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. 

Stadens arbete med att underlätta för lokala producenter av livsmedel att leverera till Borås Stad har 
bromsats kraftigt av coronapandemin. Koncerninköp har varit i kontakt med lokala producenter och 
avtal har tecknats för enskilda artiklar inom livsmedel. 

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska 
utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom 
Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och 
samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet. Ett intensivt arbete pågår 
inom ramen för socialt hållbart Borås. Nya miljömål är föremål för politiska samtal. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Omsorg om varandra och miljön 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 
ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

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. Förvaltningen 
ska redogöra en översikt kring vindkraftfrågorna 
för "mittsamverkan" den 9 januari 2023. 
 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos 
Västtrafik så att närtrafiken kan 
gälla även i de mindre tätorterna 
som vi har i Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka 
mellan landsbygd och tätort, till exempel om det 
inte går bussar där du bor. Västtrafik anger att 
det inte är möjligt att låta bussen köra där man 
redan har kollektivtrafik, då är det bättre att köpa 
till enstaka turer, förslagsvis anropsstyrda turer. 

Detta har 2022-12-23 ännu inte rapporterats till 
KS. 
 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Närtrafik är anropsstyrd kollektivtrafik öppen för 
alla. För resor från landsbygd till särskilda 
hållplatser i närmaste ort. Närtrafiken finansieras 
och styrs av Västra Götalandsregion, 
kollektivtrafikmyndigheten och körs av Västtrafik. 

 
Västra Götalandsregionen har beslutat om en 
utvidgning av Närtrafiken så att det finns fler 
tider att resa på och det blir möjligt att åka med 
alla Västtrafiks biljetter även i närtrafiken. 
Västtrafik planerar även för att Närtrafiken ska 
kunna vara synlig i To Go-appen, under första 
kvartalet 2023. Fler hållplatser för Närtrafiken 
har också skapats. 
Detta har 2022-12-23 ännu inte rapporterats till 
KS. 
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Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet avvaktar ett antaget Trafikprogram. Den 
var på remiss våren 2022 och remissvaren är 
sammanställda. Politisk beredning kring 
Trafikprogrammet pågår. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens 
centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning är färdigställd och levererad till 
ansvarigt kommunalråd. 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Genomfört Utredningen är genomförd och beslut fattades i 
KF 22 juni 2022. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Genomfört 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. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kommunen kan fortsätta 
arbetet med att optimera och 
samordna sina transporter, 
eventuellt i ett logistikcenter. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen har påbörjats under tertial 3 2022 
och kommer fortsätta under 2023. 

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”. 

 Delvis 
genomfört 

Översyn av ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder” pågår inför eventuell revidering. 

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 
2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är lämnat för politisk beredning och 
inväntar klartecken för behandling i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur stort effekt- och 
kapacitetsbehov Borås har för att 
klara, stadens, kommuninvånarnas 
och företagens framtida behov av 
el. 

 Genomfört Utredningen är slutförd och analysen som helhet 
finns i en slutrapport som under hösten har 
redovisats Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige (§ 203 KF 2022-11-24). 
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. 

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. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat och berörda aktörer har 
involverats. Sammanställning av rapporteringen 
dröjer på grund av hög arbetsbelastning. 
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3.2 Ett tryggt och snyggt Borås 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört 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. 

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Styrdokumentet om utbyggnadsstrategier för 
serviceorter har varit på remiss. Alla 
remissinstanser som inkom med svar tillstyrkte 
och de synpunkter som inkommit hanteras. 
Dokumentet skickas för beslut till 
Kommunfullmäktige i början av 2023. 

3.3 Möjligheter och mod att utvecklas 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Resultatet av det sammanfattande omdömet om 
näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på fråga i 
Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6). 
 
Utfall År 2020 
3,5 
 
Utfall År 2021 
3,39 
 
Utfall År 2022 
3,44  

Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska öka 
 
Utfall År 2020 
72 
 
Utfall År 2021 
78 
 
Utfall År 2022 
77 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen hushåll och företag som har tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s ska öka, % 
 
Utfall År 2020 
86 
 
 
 
Utfall År 2022 
87 

 

Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad 

ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6). 

2022 = 3,44 

Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s 

ska öka, % 

Senast kända statistik är från oktober 2021, 87%. Nästa tillgängliga statistik för 2022 publiceras i mars 
2023. Andelen hushåll har ökat med en procentenhet från 2020 och målet går i rätt riktning. Ytterligare 
medel för bredbandsutbyggnad har anvisats från staten och därför är bedömningen att 
anslutningsgraden kommer fortsätta att öka. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning har utretts. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utforma ett styrdokument för 
landsbygdsutveckling utifrån 
utredningens arbete. 

 Genomfört Styrdokument i form av verksamhetsplan 
innehållande förslag på aktiviteter är framtaget 
och avstämt. Samverkansgrupp är bildad och 
arbetet fortlöper. Arbetet utgår nu från den 
ordinarie verksamheten och följs upp 
kontinuerligt. Redovisning sker halvårsvis i 
Näringslivsavdelningens verksamhetsplan. 
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3.4 Människor möts i Borås 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall År 2020 
124 774 
 
Utfall År 2021 
162 841 
 
Utfall År 2022 
232 033 

 

3.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
har delgivits k-råd under Q3-21. 

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
har delgivits k-råd under Q3-21 

3.5 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
3,1 
 
Utfall År 2021 
2,8 
 
Utfall År 2022 
3,5 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska 
minska. 
 
Utfall År 2020 
0,3 
 
Utfall År 2021 
0,4 
 
Utfall År 2022 
0,5 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 
 
Utfall År 2020 
58,1 
 
Utfall År 2021 
59 
 
 

 

3.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda förutsättningarna för att 
införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

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. 

 Delvis 
genomfört 

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. 

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. 

 Delvis 
genomfört 

En 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. 

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. 

 Delvis 
genomfört 

Förslag till policy för cirkulära möbler har 
skickats till ansvarigt kommunalråd för dialog. 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning pågår. Politiska avstämningar har 
gjorts. Planerad slutredovisning under 2023. 
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Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

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 mot första linjens chefer. 
Programmet finansieras av centrala medel för 
att det ska komma alla organisationens 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. 

Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa 
hos barn och unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är nu på Stadsledningskansliets 
avdelning för Kvalité och Utveckling, för vidare 
beredning. 

Behovet och kostnaden för att även 
erbjuda fria arbetsskor till de 
grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Genomfört KF beslutade 2022-08-25 att införa fria 
arbetsskor till de grupper inom vård och omsorg 
som redan omfattas av fria arbetskläder. 
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Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska utreda hur 
Borås Stads budget och 
koldioxidbudgeten kan kopplas 
ihop. 

 Genomfört Kommunfullmäktige fick den 25 augusti 2022 ta 
del av utredningen, vilken lades till handlingarna. 
Koldioxidbudgeten är idag kopplat till budgeten 
genom att uppföljningen av koldioxidbudgeten 
sker inför arbetet med den ekonomiska 
budgeten. Det betyder att politiken har ett bra 
underlag för att intensifiera arbetet med 
klimatfrågor om det behövs. Framöver kommer 
även investeringsbudgeten kopplas till 
koldioxidbudgeten och till Energi- och 
klimatstrategin. Bygg och entreprenad står för 
en stor del av kommunkoncernens 
koldioxidutsläpp och det är därför nödvändigt att 
bygga klimatsmart. Vi kommer därför markera i 
investeringsbudgeten vilka projekt som byggs på 
ett klimatsmart sätt eller som stödjer en 
övergång till ett klimatsmart samhälle. Dessa 
projekt kallas för gröna projekt och kommer ingå 
i vår portfölj med gröna tillgångar. I arbetet 
kommer vi ta fram ett eget ramverk för vad som 
är en grön investering. Kommuninvests har ett 
ramverk för gröna lån som bygger på att många 
ska kunna få ett grönt lån, det handlar därför inte 
enbart om spjutspetsprojekt utan om krav som vi 
ska kunna nå i alla projekt. På sikt kommer vi 
kunna se att de gröna tillgångarna ökar och hur 
stor del av investeringsbudgeten som är grön. 
Det är viktigt att förtydliga att alla investeringar 
inte kan bli gröna exempelvis investeringar i 
elsystemet som sannolikt är nödvändigt för 
klimatomställningen men som kan vara svåra att 
grön markera eftersom de även kan öka 
utsläppen av koldioxid. Som komplement till 
märkning av investering budget kommer vi 
fortsätta med att låna grönt och att eventuell ge 
ut en egen grön obligation. Arbetet med att 
sammankoppla koldioxidbudgeten och den 
ekonomiska budgeten utvecklas hela tiden i takt 
med att IT-lösningar gör det enklare att mäta 
och beräkna sambandet mellan våra utgifter och 
våra klimatutsläpp. 

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. 

 Genomfört Nämndövergripande organisationsutredning 
beslutades i KF den 7 december 2022, Dnr KS 
2022-00688 1.3.1.0. 

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. 

 Delvis 
genomfört 

Avfallsplanen är klar och uppdragsbeskrivning är 
tydlig. Diskussioner om ansvarsfördelning pågår. 
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Uppdrag Status År 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska utreda 
Servicekontorets roll vid kriser samt 
vilka uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 

 Genomfört Ärendet har utretts och beslutats i 
Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige 
2022 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial 
om intraprenader. 

 Delvis 
genomfört 

Förslag till regelverk och informationsmaterial är 
framtaget för politiskt beslut. 
 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva 
arter. 

 Delvis 
genomfört 

För uppdraget om invasiva arter pågår två 
parallella processer. Dels är det  
bekämpningsinsatser i fält, med Tekniska 
förvaltningen. 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 men erhöll inte 
detta. Handboken för det interna arbetet med 
invasiva arter är i sitt slutskede och kommer blir 
färdig tidig höst. 

Kommunfullmäktige förlängde budgetuppdraget 
med ett år. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda var kvarvarande 
tvätteriverksamhet inom Vård- och 
äldrenämnden skall vara placerad 
organisatoriskt. 

 Delvis 
genomfört 

Endast nulägesbeskrivning är gjord och finns i 
bifogad bilaga, Resursgruppen beskrivning 
220426. Vård- och äldrenämnden har 
fortfarande ärendet under utredning och 
återkommer med förslag till hur verksamheten 
kan vara placerad. Ny rapportering i T1 2023.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda om införandet av 
distributionscentralen har lett till 
merkostnader för de nämnder som 
har tillagningskök. 

 Delvis 
genomfört 

Koncerninköp har påbörjat utredningen, som 
beräknas bli färdig under tertial 2 2023. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

4.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Bokslut 
2022 

Avvikelse 

Statsbidrag 67 577 50 083 5 071 12 709 7 638 

Avgifter och övriga 
intäkter 

112 091 113 087 97 218 129 383 32 165 

Summa intäkter 179 668 163 171 102 289 142 092 39 803 

Personal -135 648 -138 899 -143 436 -146 159 -2 724 

Lokaler -11 791 -13 985 -12 535 -14 773 -2 238 

Material och tjänster -200 820 -139 206 -86 988 -106 165 -19 177 

Kapitalkostnader -7 131 -6 061 -5 030 -4 962 68 

Summa kostnader -355 390 -298 152 -247 989 -272 060 -24 071 

Buffert (endast i budget) 0 0 -1 350 0 1 350 

Nettokostnad -175 721 -134 981 -147 049 -129 968 17 081 

Kommunbidrag 138 845 139 449 147 049 147 049  

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-36 932 4 468 0 17 136 17 136 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

                9 361 7 230  5 131 5 131 

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

             -27 571 11 698 0 22 267 22 267 

Ackumulerat resultat  5 000    

4.2.2 Resultatanalys 

Stadsledningskansliet gör ett budgetöverskott på 17,1 mnkr före öronmärkta medel. Detta kommer sig till 

stor del på grund av personalfrånvaro eller att förvaltningen haft både kommunbidrag och externa intäkter för 

vissa tjänster, men också på grund av vissa andra utnyttjade budgetutrymmen. Exempelvis användes inte 2,5 

miljoner mot organiserad brottlighet samt 1 miljon för utvecklandet av stadens beslutsstödsystem PowerBI. 
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4.2.3 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2021 Utfall 2022 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 16 248 5 114 8 638 

Byggbonus 14 750 10 513 17 4 220 

Sociala investeringar  466 0 -466 

Summa 44 750 27 227 5 131 12 392 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Bokslut 
2022 

Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 54 730 109 435 52 078 86 357 34 279 

Kostnader -198 526 -254 084 -211 314 -226 847 -15 533 

Resultat -143 796 -144 649 -159 236 -140 490 18 746 

Personaladministration      

Intäkter 10 221 10 580 1 600 10 844 9 244 

Kostnader -10 706 -11 077 -2 222 -11 126 -8 904 

Resultat -485 -497 -622 -282 340 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkter 7 178 0 10 10 

Kostnader -18 554 -18 939 -19 020 -19 279 -259 

Resultat -18 547 -18 761 -19 020 -19 269 -249 

Markreserv      

Intäkter 33 801 29 757 32 050 30 327 -1 723 

Kostnader -17 666 -9 046 -10 281 -9 637 644 

Resultat 16 135 20 711 21 769 20 690 -1 079 

Totaförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkter 3 541 2 276 3 916 2 571 -1 345 

Kostnader -3 855 -2 636 -4 282 -2 928 1 354 

Resultat -314 -360 -366 -357 9 

Industrimark      

Intäkter 4 000 3 735 4 670 4 528 -142 

Kostnader -604 -501 -401 -396 5 

Resultat 3 396 3 234 4 269 4 132 -137 
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Tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Bokslut 
2022 

Avvikelse 

Bostadsmark      

Intäkter 7 483 7 210 7 975 7 455 -520 

Kostnader -337 -257 -207 -180 27 

Resultat 7 146 6 953 7 768 7 275 -493 

Vård och omsorg      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 471 -1 472 -1 471 -1 472 -1 

Resultat -1 471 -1 472 -1 471 -1 472 -1 

Övrigt      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkter 113 783 163 171 102 289 142 092 39 803 

Kostnader -251 859 -298 152 -249 338 -272 005 -22 667 

Resultat -138 076 -134 981 -147 049 -129 913 17 136 

4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Kommunledning 

4.4.1.1 Gemensam administration 

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliet administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar +2,4 mnkr, varav största bidragande posten är en outnyttjad buffert 
på 1,35 mnkr. 

4.4.1.2 Kommunikation 

Kommunikationsavdelningens arbete under 2022 har fortsatt haft mycket fokus på kriskommunikation. 
Det handlade om behovet av kommunikation som en konsekvens av kriget i Ukraina där fokus bl.a. var 
på kommunikation om planeringen för att ta emot flyktingar, om vår egen IT-säkerhet, och om 
kunskapshöjande aktiviteter kring desinformation och källkritik. 

Avdelningen har också stöttat flera förvaltningar i kommunikations- och mediefrågor i allvarliga 
händelser som inträffat under året. 

Valet 2022 
Kommunikationsavdelningen stöttade Valkansliet i kommunikationsarbetet, både vad gäller 
genomförandet av valet och i projektet för ett ökat valdeltagande. 

Socialt hållbart Borås 
Under 2022 har arbetet med Socialt hållbart Borås intensifierats. Kommunikation har bidragit till 
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övergripande struktur och organisation. Sidorna på boras.se har reviderats och fått en tydligare struktur 
där varje aktivitet fått en egen sida där aktiviteten presenteras. 

Kommunikation har tagit initiativ till och genomfört fotoutställningen Drömmen om Norrby. Syftet 
var bland annat att skapa en mångfacetterad bild av både människorna och området. 

Vad gäller samverkan har Kommunikation bidragit till ett samarbete med Bostäder i Borås vilket lett till 
att vi har tillgång till ytterligare en kanal för att nå de boende på Norrby. 

Avdelningen har även bidragit i enskilda aktiviteter med kommunikation, bland annat har vi samverkat 
med Arbetslivsförvaltningen om utökad SO, med filmmanus, nyheter och översyn av boras.se. 
Kommunikation har även medverkat till att ge skolan som arena mer synlighet liksom 
familjecentralernas nya arbetssätt. 

Arbetsgivarvarumärket 
Under året har avdelningen arbetat med kommunikationsstrategin för arbetsgivarvarumärket, med bl.a. 
nya budskap, som berättar om oss som arbetsgivare, och nya filmer och bilder. Borås Stad har för tredje 
året i rad utsetts till ett Karriärföretag 2022, ett resultat av det strategiska arbetsgivarvarumärkesarbetet. 
Bland 200 arbetsgivare vann Borås Stad dessutom pris som Årets karriärföretag. 

Boråsförslaget 
Avdelningen har tillsammans med beredningsgruppen för medborgarinflytande och en arbetsgrupp 
med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet tagit fram ett nytt och förenklat sätt för boråsarna att 
lämna förslag till politikerna. Tjänsten heter Boråsförslaget och kommunikationsavdelningen ansvarade 
för grafiskt uttryck, webb, textbearbetning, marknadsföring och kommunikationsplanering. 

Visionen om framtidens Borås 
Under året har Kommunikationsavdelningen arbetat med extern kommunikation för Visionen om 
framtidens Borås. Två filmer samt information på boras.se där även foldrar på lättläst svenska samt sju 
andra språk är inkluderade. Visionen är marknadsförd via sociala medier, annonser och utomhusreklam. 
I augusti gick startskottet för den interna implementeringen av visionen i Borås Stad med intranät-sidor 
med presentationsmaterial 

Socialt intranät och intranätapp 
Avdelningen har utvecklat Intranätet med sociala funktioner som profilsida, intranätsgrupper och 
möjlighet till att kommentera innehåll. Dessutom har en Intranätapp införts med flera syften: En säker 
intern informationskanal vid kris. Ett sätt att lättare nå de medarbetar som inte sitter vid en dator med 
information. En samlad personalkatalog med bra sökbarhet och en enkel och snabb inloggning till 
intranätet. 

Chatbot på boras.se 
Upphandling av chatbot-leverantör har genomförts och finns nu på vår webbplats. Att erbjuda 
besökarna möjligheten att använda chatboten gör att vi är tillgängliga för användarna dygnet runt med 
frågor kring kommunens verksamhet. Tjänsten förvaltas av Kommunikationsavdelningen. 

Klimatneutrala Borås 2030 
I Klimatneutrala Borås 2030 arbetar Borås Stad tillsammans med andra aktörer för att bli en 
klimatneutral stad 2030. Syftet är att genomföra en ambitiös och rättvis klimatomställning, där man vill 
engagera boråsare i klimatfrågan. Avdelningen stöttar i kommunikationsarbetet och under 2022 har 
fokus främst varit att ta fram en kommunikationsplattform, bland annat för att få ett enhetligt uttryck i 
budskap, texter, bilder och grafik. 

Kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen 
Det strategiska arbetet med att utveckla och förbättra kommunikationen i samhällsbyggnadsprocessen 
har fortsatt. Avdelningen projektleder arbetet där kommunikatörer från de samhällsbyggande 
förvaltningarna ingår. Under 2022 har arbetsgruppen, kallad Birgittagruppen, har fokuserat på två 
delprojekt: införandet av en grafisk manual och utveckling av en gemensam externwebb. 

Tillgänglighet, videoplattform 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer stora krav på att vi som offentlig organisation 
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säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. Bland annat har en ny videoplattform införts. Det 
gör att vi har fler verktyg för att möta tillgänglighetskraven för film samt undvika spridning av 
personuppgifter till tredje land. 

Tillitsresan och gemensamma principer 
Avdelningen har också bidragit till att Borås Stads Gemensamma principer inom ramen för Tillitsresan 
har färdigställts och kommunicerats. En del av förankringen av principerna är arbetet som genomförts 
med så kallade dilemman, olika situationer i vår arbetsvardag där vi inte alltid vet exakt hur vi bör agera 

Tidningarna 
Personaltidningen Saxen har kommit ut med två nummer. Tidningen Såklart Borås med en innehöll i 
två nummer artiklar bland annat om skolan som arena, språkfrämjande insatser (Socialt hållbart Borås), 
den politiska ledningen efter valet och om strukturskissen för Västra centrum. 

Marknadsföringssamarbeten 
Under 2022 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF 
Elfsborg, KFUM Borås Basket, Sjuhärads basketbollförening, Borås Hockey, Norrby IF, Borås AIK, 
Fristad GoIF, Bergdalens IK och Borås Grand Prix. Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl 
Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2022 åtta medarbetare. Under året har avdelningen under perioder 
haft vakanser. 

4.4.1.3 Ekonomistyrning 

2022 var året när ekonomin vände och startskottet var Ukrainakriget för stigande energipriser som gav 
en ökad inflation och som svar på de stigande räntorna. Resultatmässigt kommer dock 2022 bli ett 
mycket starkt år bland annat beroende på större skatteintäkter än beräknat. De kommande åren blir 
ekonomiskt tuffa där särskilt den ökade inflationen påverkar ekonomin, till exempel genom ökade 
kostnader för pensioner i kommunerna. 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av 
nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. 
Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank samt strategisk IT. 
Genom controllern är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i budget och uppföljning. 
Sedan maj 2019 tillhör enheten Sekretariatet med juridik och valkansli Ekonomistyrning. Sekretariatet 
har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Sekretariatet sköter också 
sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och 
Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

Budget- och controllerenheten 
Även detta år har delvis arbetet präglats av Coronapandemin men på ett avtagande sätt och därmed inte 
lika påtagligt som 2021. Högre närvaro på enheten än förra året men partiellt distansarbete har blivit det 
nya normala. 

Ekonomiskt har det varit ett starkt år med återhämtning efter pandemin. Borås Stad förväntas redovisa 
ett högt resultat 2022 klart över våra finansiella mål. Just som Coronan blev ett mindre problem 
uppkom ett annat i form av invasionen av Ukraina. Effekterna har blivit påtagliga med bl.a. högre 
energipriser och en mycket hög inflation. Höstens budgetarbete har präglats av detta med en ansträngd 
ekonomi att hantera inför 2023. 

Enheten har genomfört ett intensivt arbete under 2022 med en slimmad organisation och som vanligt 
berett ett stort antal ärenden. Ett viktigt arbete under året har varit att implementera ett utvecklat avtal 
med Stratsys s.k. Enterprisenivå. Detta har gett oss en utvecklad support som förstärker vår redundans. 
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Vidare har vi nu större möjligheter att direktintegrera data från andra system via Power BI som sedan 
publiceras i Stratsys. Chefernas löpande uppföljning och rapportering kommer därmed att förbättras 
och förenklas. Ett annat stort arbete under året har varit att tillsammans med Kvalitet- och utveckling 
få den nya styrmodellen på plats både budget- och systemmässigt. Implementeringen i Stratsys har varit 
lyckosam och nödvändig för att det nya systemet skall kunna få genomslag genom hela organisationen. 

Finansenheten 
Finansenheten ansvarar för hanteringen av finansfrågor i hela kommunkoncernen vilket innebär 
upplåning via egna program och Kommuninvest samt vidareutlåning till bolagen genom internbanken. 
Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens och 
bolagskoncernens verksamheter. Tjänsten som verksamhetsekonom för Kommunstyrelsen har 
utvecklats till en controllertjänst i samband med genomförd ersättningsrekrytering. 
 
Arbetet med att utveckla bolagsstyrningen har fortsatt och bland annat har fler arbetsmöten hållits i 
Borås Stadshus AB. Partiöverenskommelsen inför mandatperioden 2022-2026 har inneburit ett antal 
uppdrag för Finansenheten och Bolagsgruppen. 

Strategisk IT 
Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. 

Arbetet med informationssäkerhet har fortsatt genom att påbörja införandet av ett Ledningssystem för 
informationssäkerhet, LIS. Riktlinjer för informationssäkerhet är framtagna och godkända av 
Stadsdirektören. 

Utifrån den Digitala Strategin har arbetet fortsatt i forumet Digital Arena. Arbetet med digitalisering har 
under året stämts av mot IT-rådet. Ett förslag för Borås Stads hantering av molntjänster har tagits fram. 

Satsningen på öppna data har fortsatt i samarbete med Västra Götalandsregionen, under året har arbete 
inletts för att tillgängliggöra data från kommunens leverantörsfakturor. 

Enheten har fortsatt arbetet med systemförvaltningsmodellen PM3 och dessutom lett förvaltningen av 
digital arbetsplats på grund av personalvakans. 

Kommunstyrelsen fick i juni 2022 en tilläggsbudget på 3,2 mnkr för att påbörja digitalisering av 
”Chefers process för anställning”. Syftet är att frigöra tid för cheferna i deras arbete. En särskild 
projektgrupp har arbetet under andra halvåret och tagit fram ett antal åtgärder som skall underlätta 
chefernas arbete. 

Från första oktober har Strategisk IT en egen enhetschef. Tjänsten innebär inget ökat nettotillskott men 
gör att arbetet kan bedrivas effektivare, mer strukturerat och mer målinriktat. I samband med att den 
nya chefen tillträdde knöts två medarbetare från Kvalitet och utveckling som också arbetar med 
digitalisering till enheten, vilket kommer att leda till ett effektivare arbetssätt. 
 
Sekretariatet och Juridik 
Sekretariatet har under 2022 arbetat med att genomföra sammanträden för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen. Enheten har under året arbetat mycket inför och efter valet, t.ex. med 
partiöverläggningarna. 

Juridik har under 2022 handlagt 395 ärenden åt kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag, vilket är 
en lägre nivå jämfört med föregående år. Då valet samt flera större ärenden varvid ett av mycket större 
tyngd tagit mycket tid i anspråk har Juridik varit tvungna att avstå ärenden. 

Valkansliet har haft ett intensivt år med att förbereda de allmänna valen till kommun, riksdag och 
region. Arbetet har bestått av utbildning av röstmottagare som skall arbeta med valet och administrera 
genomförandet av valet 2022. Utvärderingen av valet visade på genomförda utbildningar uppfattats 
mycket positivt. Den nya vallagen med krav på särskilda valsedelsställ är en utmaning liksom att finna 
vallokaler som är tillgängliga för alla. 
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4.4.1.4 Personal och förhandling 

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
förhandlingsfrågor, pensioner och övergripande organisationsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt 
med utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och invånare en god service med hög 
kvalitet. 

Pandemi 
Pandemin har även under 2022 påverkat förvaltningens verksamhet. Under våren 2022 genomfördes de 
flesta utbildningar digitalt och vissa utbildningar kunde inte genomföras. Avdelningen deltar också i ett 
framåtsyftande arbete som har att göra med framtidens arbetsplats. 

Strategisk personalpolitik 
Borås Stad behöver ha en beredskap för att möta omfattande förändringar på arbetsmarknaden inte 
minst med anledning av den demografiska utvecklingen. Avdelningen leder ett antal 
förvaltningsövergripande uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Det handlar om att få fler att jobba längre, fler att jobba mer, minska ohälsan 
på våra arbetsplatser och öka digitaliseringen. Arbetet med ökad anställningsbarhet har sedan 2021 
inkluderats i ”Socialt hållbart Borås”. 

Under hösten 2022 har avdelningen påbörjat arbetet med revidering av de personalpolitiska 
styrdokumenten ”Personalpolitiskt program” och ”Personalpolitiska riktlinjer” 

Arbetsmiljöverkets nationella inspektion av årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet avslutades under 
2022. Utifrån detta har avdelningen utvecklat stadens arbetssätt så att det nu följs upp på samtliga 
samverkansnivåer. 

Avdelningen är ansvarig för stadens företagshälsovård och har regelbunden kontakt med nuvarande 
leverantör Avonova. Arbetet med ny upphandling påbörjades under hösten utifrån att gällande avtal 
löper ut 2023-12-31. 

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 5 072 personer till en kostnad av ca 8,7 mnkr vad gäller hela staden 
och inkluderar 124 personer på Stadsledningskansliet till en kostnad av 0,2 mnkr. Jämfört med 2021 är 
detta en ökning för både förvaltningen och hela staden. 

Kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt 
strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål. 

Borås Stad har 2023 fått utmärkelsen ”Årets Karriärföretag” i kategorin Samhällsvetare och även utsetts 
till Karriärföretag 2023. Utnämningen till Karriärföretag tilldelas årligen 100 arbetsgivare. De utses av 
en oberoende jury för att de erbjuder studenter och yrkesverksamma unika karriär- och 
utvecklingsmöjligheter. 

Arbete med att införa Heroma Kompetens pågår och systemet förväntas vara i skarp drift under våren 
2023. Heroma Kompetens är ett kompetenskartläggningssystem och kommer att bli ett viktigt verktyg i 
förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete. 

Implementering av Heroma Rekrytering har genomförts inom bemanningsenheterna under 2022. 
Under våren 2023 planeras för breddinförande av systemet för samtliga förvaltningar. 

InfoCaption har under 2022 inneburit utökat arbete med digital introduktion för att öka möjligheten att 
attrahera, rekrytera och behålla personal. Genom verktyget skapas utbildningar som kompletterar och 
utmanar traditionell klassrumsutbildning. 

Borås Stad fick 657 480 kr från Omställningsfonden. Medlen har använts till att stärka medarbetares 
kompetens för att möta verksamhetens förändrade behov. Exempelvis har det rört sig om 
projektledning, yrkesspecifika språkkurser (kök och lokalvård), autismutbildning samt 
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kompetensutveckling inom högvoltsfordon. 

Lön- och förhandlingsfrågor 
Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,49 procent. 

Decentraliserad löneinplacering vid nyanställning har prövats inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens 
yrkesgrupper. Projektet har nu utvärderats och permanentats inom verksamheten. Under 2022 
inkluderades barn- och elevhälsan inom utbildningsklustret i en pilot för decentraliserad 
löneinplacering. Modellen tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av 
medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett 
strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

Under året har 12 personer fått rekryteringsbonus. Lönetillägg för anställda 65+ inom svårrekryterade 
yrkesgrupper har betalats ut till 64 personer. 

1036 vakansprövningar har gjorts, vilket är en höjning med 298 vakansprövningar sedan föregående år. 
I samband med vakansprövningen sker även en matchning mot Medarbetarcentrums databas, för att 
främja personalrörlighet och ge möjlighet till karriärvägar. 

Pensioner 
Pensionsenheten har haft 300 individuella möten (fysiska och digitala) med medarbetare inför en 
framtida pensionsavgång. Avdelningen har även, genom KPA, arrangerat fem informationstillfällen 
avseende det nya pensionsavtalat AKAP-KL. 

Organisationsfrågor 
Under året avdelningen arbetat med utredningar kopplade till partiöverläggningarna med huvudsakligt 
fokus på organisationsförändringar för en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. 

Projekt Frisk organisation 
Enheten Organisationshälsa har arbetat vidare med arbetsmiljöscreening av arbetsplatser med hög eller 
ökande korttidsfrånvaro samt screening med fokus på friskfaktorer. Chefoskopet har efter två 
temadagar med HR och koncernledningen blivit ett efterfrågat verktyg och arbete med detta har under 
året skett på sju förvaltningar. Enheten arbetar också med workshops för hållbara arbetsplatser. 

4.4.1.5 Näringsliv 

Näringslivsavdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling, 
landsbygdsutveckling och internationell samordning. 
 
Coronapandemin har även detta år präglat vår verksamhet. Till den har också Rysslands anfallskrig i 
Ukraina ny lagts och fått stora konsekvenser för vårt samhälle och för näringslivet som påverkar 
utvecklingen negativt på många sätt. 

Under året har vi återupptagit och återstartat stor del av den verksamhet som gått på sparlåga och i 
mångt och mycket återställt våra nätverk, fysiska kontakter med företagen och återgått till kontoret för 
arbete fysiskt tillsammans. Fortsatt har dock en del av verksamheten bedrivits digitalt och med 
hemarbete enligt det ”nya” normala sättet vi nu jobbar på. 

Trots en fortsatt skakig period har stora delar av näringslivet ändå fortsatt utvecklas och förfrågningar 
på verksamhetsmark har fortsatt varit stort. Knappt ett tiotal byggen har färdigställts och påbörjats 
under året. Bristen på tillgänglig ny mark har påverkat företagens möjligheter till expansion negativt. Vi 
har jobbat intensivt för att försöka lösa de mest akuta behoven. Arbetet att ta fram ytterligare mark har 
accentuerats tillsammans med Mark och exploatering, MEX, och Strategisk samhällsplanering, SPA. 
Efter ett idogt arbete tas nu ca 400 hektar nya områden fram. Dessa kommer att vara klara för 
etablering i etapper från 2024 och framåt. 
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Arbetet med att utveckla våra kluster har fortlöpt och har, trots den negativa inverkan från Corona och 
krig, följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga 
kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås som textilt centrum i Europa 
har stärkts. Under året har arbetet med regionens gemensamma projekt ”Textile Movement” 
intensifierats och grunden för start av det praktiska arbetet har lagts. Borås har en nyckelroll. Start 
kommer att ske 2023. Vi är en aktiv part i utvecklingen av projektet som har till syfte att stärka 
Västsveriges roll som textilt centrum i Europa. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig 
samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar 
numera det internationella utbytet. Det mesta av verksamheten har kunnat upprätthållas digitalt. 
 
Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den 
europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har, trots svårigheterna, anordnat en rad internationella 
möten, kunskapshöjande webinars, modetävlingen Rebelpin, vidareutvecklat organisationen och stärkt 
vårt internationella samarbete m.m. Att inte kunnat mötas fysiskt har dock hämmat vårt arbete under 
Coronaepidemin, men under främst hösten har vi nu jobbat intensivt med att återta förlorad mark och 
återupprätta nätverk och operativt arbete på plats i medlemsländerna. Att kunna ses och träffas är 
ytterst viktigt för att kunna utveckla internationell verksamhet. 

Högteknologiskt kluster 
Nya investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har medfört 
att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklas och stärker klustret. RISE 
färdigställande av det högteknologiska batteritestcentret i Borås pågår. Tillsammans i Business Region 
Borås, BRB, är vi aktiva och djupt delaktiga i arbetet med att etablera Freyr AS batterifabriksinvestering 
till Lockryds industriområde i Svenljunga kommun. En viktig investering för hela vår region med minst 
3000 nya arbetstillfällen i och ikring fabrikens verksamhet. Vårt unika projekt Autofreight för 
effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet och utvecklats 
positivt och förlängs till 2025. För att långsiktigt säkra en hållbar logistisk försörjning av Boråsregionen 
har ett arbete tillsammans med Göteborgs hamn och Trafikverket startat. Målet är att Borås i framtiden 
ska ha en regional ”Dryport” som försörjs från Göteborgs hamn med containers via järnväg. Likaså 
citylogistikprojektet Good Goods som är en viktig del av den hållbara stadsutvecklingen har utvecklats 
positivt. 

Handelsklustret 
E-handelsstaden Borås, där ca 180 företag samverkar för att stärka stadens e-handelsprofil har, trots 
osäkerhet med den fysiska handelns utveckling, fortsatt utvecklats positivt genom den skjuts E-handeln 
fått. Under hösten har vi dock fått se en viss avmattning pga kriget i Europa och de ekonomisk följder 
det har fått. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, Logistik och Borås digitala 
framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft som arbetsgivare och för 
att stärka tillgången på kompetens. Tillsammans med Högskolan och Näringslivet har en omfattande 
satsning på Techkompetens gjorts. Detta arbete har utfallit mycket väl och kommer att vara avgörande 
för tillgången på viktig kompetens under kommande år. Samverkan inom detta har gett underlag för att 
tillsammans med ingående företag bilda en grund och samsyn i ett nytt framtida techkluster som 
därigenom skulle stärka Borås profil ytterligare. Mycket av verksamheten i E-handelsklustret med 
nätverk och andra möten har skett digitalt. De fysiska mötena återupptas succesivt. 

Kreativa klustret 
Många av våra mindre företag inom det kreativa klustret har drabbats hårt av Coronaperioden. De är 
ofta små företag och ofta inom service och publika branscher och har drabbats hårt av restriktionerna. 
Trots detta har verksamheten kunnat upprätthållas och utvecklas. Under främst hösten har vi kunnat 
öka insatserna och detta har slagit väl ut. Antalet medlemmar ökar och har nu passerat 100 deltagande 
företag vilket innebär att klustret har uppnått en stark position bland övriga liknande kluster i Sverige. 

Landsbygdsutveckling 
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Borås stads arbete med att utveckla vår stora landsbygd har tagit ett stort kliv framåt. Näringsliv har 
tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Strategisk samhällsplanering tagit fram en 
gemensam grund för arbetet som utförs för att stärka landsbygden och en gemensam plattform för 
arbetet har beslutats av politiken. Vi har samlat förvaltningarnas kontaktpersoner till arbetsmöten där vi 
lagt grunden för en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas och fokuseras. Varje förvaltning behöver 
ha med landsbygdsperspektivet i sin analys när effektivitets- och förändringsbeslut tas så att 
förutsättningarna för ett hållbart liv på landsbygden inte utarmas 

Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har fungerat väl och är ett viktigt redskap i 
vår snabba service till företagen. Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt 
bevakar olika ärendens handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Samverkan 
Arbetet att stärka internationella kontakter och internationella arbetet genom utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och tjänstepersoner har fortsatt. Vi har givit stöd i ansökningsfrågor och bevakat EU-
arbetet. Kunskapsöverföring inom avfall och återvinning har haft stort fokus. 

Samarbetet med vår ambassad i Berlin har fortsatt och utökats med ett närmare samarbete även med 
ambassaden i Rom. Flera möten och arrangemang har genomförts för att stödja våra mindre företag 
och har gett dem möjlighet till nya kontakter och affärer på den tyska marknaden. I Rom har 
diskussioner förts med ett närmare textilt samarbete. Övriga internationella åtaganden har genomförts 
digitalt, men på sparlåga. 

Samarbetet mellan staden och högskolan är starkt. Vi har jobbat nära Science Park och DO-tank för att 
stärka och utveckla Borås som nationellt centrum för cirkulärt mode och cirkulära affärssystem. 

4.4.1.6 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, 
utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, 
infrastruktur, kollektivtrafik, framtidens klimat, lokal utveckling och statistik. 

Arbetet visar ett överskott för 2022 på 2,3 mnkr jämfört med budget. 

Befolkning  
Under de nio första månaderna 2022 ökade Borås invånarantal preliminärt med 378 personer, till 
114 469 personer. Det är en något långsammare ökningstakt än de 542 som befolkningsprognosen 
räknat med för helåret 2022, men samtidigt samma nivå för de nio första månaderna som motsvarande 
period 2021. Prognosens nivå för 2022-12-31 med 114 633 personer beräknas inte uppnås. 

Bostadsmarknaden 
Det råder efterfrågan på bostäder i Borås. Det gäller för alla bostadstyper. Studentlägenheter, stora 
lägenheter och småhus för familjer samt trygghetsbostäder för äldre efterfrågas. Bostadsutvecklingen 
kan följas i Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 2 och 3. 

Nya Verksamhetsområden 
Efterfrågan på verksamhetsmark överstiger tillgången på planlagd och iordningställd mark. Ett 
betydande och prioriterat detaljplanearbete pågår för närvarande för områden vid Östra Viared, 
Ellipsen söder om ridhuset samt längs vägarna 27 och 41. Dessa områden har betydande geotekniska 
utmaningar. I arbetet genomförs omfattande utredningar och trafikstudier. 

Infrastruktur  
För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler 
arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Ett Trafikprogram är under 
upprättande. Under året har utredningar, trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. 
Cykelstrategin har antagits samt arbete pågår med uppdatering av parkeringsdokument. 
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Ny järnväg, Göteborg – Borås, en del av nya stambanor 
Samrådsförfarandet avslutades under 2021 och kvar fanns två stationsalternativ, säckstation vid 
befintligt Borås C och station på bibana vid Lusharpan. Både Trafikverket, Västar Götalandsregionen 
och Borås Stad förordar station vid Borås C. Regeringen har i december 2022 beslutat att föreslagen 
utformning och lokalisering ska studeras på nytt. 

Strukturskissarbete pågår kring Borås C för att undersöka möjligheterna hur Norrby kan byggas ihop 
med centrala staden samt hur en framtida väginfrastruktur och Parken vid Viskan kan bidra till färre 
barriärer vid stationsområdet. 

ÅVS Viared inklusive Boråstorpet 
Väginfrastrukturåtgärder ska genomföras vid Nabbamotet för att möta en ökad trafikmängd. Detaljplan 
för ny av- och påfart vid Boråstorpet, på södra sidan av väg 40, har startats. 

Borås Växer Norr 
Syftet med Borås växer Norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor 
mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett 
förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden. 

Långsiktig strategisk utveckling av kommunens serviceorter med närområde 
Ett dokument har tagits fram som är ett underlag för prioriteringar och tydliggör kommunens vilja att 
Borås ska utvecklas och växa enligt en flerkärnig struktur som utgörs av Borås samt de fyra orterna 
Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Under arbetets gång har digitala enkäter och workshoppar 
genomförts med invånare i orterna. 

Under 2022 har dokumentet varit på remiss. En remissammanställning har gjorts och dokumentet har 
färdigställts inför beslut. 

Energi och klimat 
Under 2022 togs en klimatrapport fram som beskriver hur arbetet med klimatfrågor fortskrider. 
Uppföljningen visar att Borås Stad och Borås som geografiskt område inte når de utsläppsminskningar 
som krävs för att nå Parisavtalet. Mycket arbete pågår på många håll i organisationen, men behöver 
intensifieras. Under året har särskild fokus lagts på att samordna arbetet med att minska 
klimatutsläppen för byggnation. Fokus har även lagts på en beräkningsmodell som uppskattar mängden 
persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från nyexploaterade områden. 

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå 

Klimatneutrala Borås 2030 
Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities nationella kraftsamling för klimatneutrala städer 
med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Borås är en av 23 deltagande städer och satsningen 
utgör en katalysator för klimatarbetet i Borås. Genom att utveckla innovativa arbetssätt och samverka 
stärks och utvidgas Borås Stads klimatarbete. Klimatneutrala Borås 2030 smygstartade 2021, men sattes 
igång på allvar 2022. I satsningen samverkar Borås Stad, Navet Science Center, Science Park Borås, 
Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB för en ambitiös och rättvis klimatomställning. Att 
engagera boråsare i klimatfrågan är ett av målen. Ett första klimatkontrakt mellan Borås Stad och sex 
olika myndigheter togs fram inom satsningen under 2022. Man genomförde även en tvådagars 
energikrisworkshop för politiker och tjänstepersoner, samt en samtalsserie med kulturinslag på Borås 
Stadsbibliotek riktad till boråsare. 

Grönområdesplan 
Revideringen av grönområdesplanen har startat. Revideringen ska ske under 2023. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har under 2020 inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Tekniska nämnden har under 
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2022 byggt om Södra Torget för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Projekt Viskan 
2022 kom provtagningsarbetet igång och projektet har fått konsulter på plats med kompetens inom 
miljö, teknik, laboratorietjänster, dataanalyser av prover, projektstöd, samt juridiskt stöd. Projektet har 
ansökt om ytterligare en omfördelning av beviljade medel hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
samt förskjutning av vissa moment i tiden. Nya krav från staten har tillkommit om att studera ämne 
Pfas, men medel till detta behöver sökas separat. Projektledartjänsten utannonserades på nytt vid 
årsskiftet är tillsatt under 2023. Nya politiker har, som effekt av resultatet i kommunalvalet, 
introducerats i styrgruppen. 

4.4.1.7 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende, tomträtter och 
markupplåtelser, kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet för bostads och 
industriområden. 

Utveckling av samordningsansvar för stora komplexa samhällsbyggnadsprojekt Viktiga 
händelser under 2022: 

Avdelningen har under året inrättat och bemannat nya enheten Stora projekt vars uppdrag är att leda 
och samordna stadens stora samhällsbyggnadsprojekt såsom utveckling av stationsområdet, samordning 
utifrån nya järnvägsdragningen vidare västerut, Viskans park och omvandling av Gässlösa. 

Mark för verksamheter 
Viktiga händelser under 2022: 

 Viareds gamla industriområde – under året har 2 industritomter sålts för sammanlagt 19,9 mnkr. 

 Nordskogens industriområde Hevea – under året har 1 industritomt sålts för 35,0 mnkr. 

 Försäljning av tomt för byggnation av kyrka på Hulta. 

 Köp av fastigheter – inköp av div. fastigheter för ca 32,3 mnkr, bl.a. inköp av tomt för 
byggnation av ishall vid Evedalsgatan och en skogsfastighet på Viared Östra. 

 Planarbete har pågått för nya verksamhetsområden vid RV27/41, Kyllared, Segloravägen och 
vid Boråstorpet. Boråstorpsplanen syftar till både trafikförbättringar och ny verksamhetsmark. 

Mark för bostäder 
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal 
mark är fortsatt stor. 
Viktiga händelser under 2022: 

 Försäljning av tidigare markanvisade områden för bostadsexploatering i Parkstaden och 
Brämhult för ca 14 mnkr. 

Markupplåtelser och förvaltning  
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. 
Viktiga händelser under 2022: 

 Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det 
totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 

Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för kommunala 
bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är att interna 
arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt. 
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4.4.1.8 Kvalitet och utveckling 

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen. Detta 
arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. 

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar 
utveckling, medborgarinflytande och barns och ungas inflytande, kommunövergripande kost och 
lokalvård, stadsarkivet, gemensam administration samt valfrihetssystem. 

Styrning- och ledning 
Under 2022 har arbetet med att ställa om styrning och ledning av hela staden till en mer tillitsbaserad 
styrning fortsatt. Arbetet, i form av Tillitsresan, har fokuserat på revideringen av Borås Stads styr- och 
ledningssystem (inklusive budgetprocessen) samt Gemensamma principer. Styr- och ledningssystemet 
fastställdes av Kommunfullmäktige i mars och det pågår ett implementeringsarbete i organisationen. 

Innovationsplattformen fortsätter sin implementering av ett agilt och lärande arbetssätt i Borås Stads 
organisation. Det har genomförts utbildningar i innovationsledning. Vidare fortsätter även 
beslutsstödet att utvecklas, både det sociala klustret och utbildningsklustret har ökat mängden 
verksamhetsinformation i beslutsstödet. 

Arbetet med mänskliga rättigheter 
Arbetet med att arbeta på ett rättighetsbaserat arbetssätt fortgår, samtliga nämnder och bolag har 
erbjudits information om rättighetsbaserat arbetssätt och mänskliga rättigheter. Även rättighetsmånaden 
”Din rätt att…” med tillhörande avslutningskonferens har genomförts och flera inslag har berört 
kompetensutveckling för medarbetare rörande mänskliga rättigheter. 

Arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter 
Kunskapshöjande insatser i Barnkonventionen har under året skett via en digital plattform. 
Barnkonsekvensanalys har legat till grund för arbetet med rättighetsanalyser, ett verktyg för att arbeta 
rättighetsbaserat och barnkonsekvensanalys såväl som barns rättigheter är en integrerad del. Flera 
utbildningar i analysen, för såväl medarbetare och förtroendevalda, har genomförts. 

Under 2022 genomfördes ett ungdomsutbyte inom ramarna för vänortspartnerskapet där Borås, 
Mikkeli (Finland), Vejle (Danmark) och Molde (Norge) ingår. Nio ungdomar från Borås åkte till 
Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer. 

Tillsammans diskuterade de stora frågor som ungdomsinflytande och klimatförändringar. Men de fick 
också ta del av finsk kultur på ett roligt och händelserikt sätt. 

Digitalisering 
Under 2022 har arbetet med stadens övergripande digitalisering fortsatt med bland annat Digital Arena. 
Denna har fungerat som en samverkansform och stöttat samtliga verksamheter inom Borås Stad. För 
att kunna följa förvaltningarnas arbete med målen i den Digitala strategin har respektive förvaltnings 
digitaliseringar samlats i en handlingsplan. Handlingsplanen ger en övergripande helhetssyn och 
möjliggör effektivisering av befintliga resurser. 

Arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster har fortsatt för hela Borås Stad. Utöver 
processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har allt större 
resurser krävts även för förvaltning av befintliga tjänster. 

Stadsarkivet 
Utöver möten kopplade till hur allmänna handlingar ska hanteras har Stadsarkivet genomfört 
utbildningar om dokumenthanteringsplaner och om informationshantering samt löpande varit i kontakt 
med nämnder och kommunala bolag i informationshanteringsfrågor. 

Under året har även Stadsarkivet genomfört ett antal tillsynsbesök bland förvaltningar för att 
kontrollera hanteringen av allmänna handlingar i den kommunala verksamheten. 

Parallellt med detta har Stadsarkivet drivit flera projekt för att få in nytt material till e-arkivet. 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2022 27(37) 

4.4.1.9 Koncerninköp 

Koncerninköp ska strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. Koncerninköp genomför även 
uppdragsupphandlingar åt koncernens verksamheter. Koncerninköps kostnader fördelas ut på interna 
och externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 117 
utbildade, och direktupphandling, 24 utbildade, samt anbudslämning för näringslivet, 15 utbildade, och 
utbildning i lagen om offentlig upphandling, 35 utbildade. 

Året 2022 har inneburit ett speciellt och annorlunda arbete. Det har i stor utsträckning påverkats av 
Rysslands krig i Ukraina. Arbetet har bland annat inneburit en stor andel prisjusteringar på grund av 
sanktioner mot Ryssland och efterverkningarna från pandemin. Under året har även en ny enhet 
upprättats och en ny enhetschef för inköp anställts. 

Koncerninköp har 2022, genom digitala och fysiska forum, träffat förvaltningar och bolag samt 
politiker. Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det 
finns en grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt pågår. Målsättningen är att fördela 
upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. Arbetet med 
socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från Arbetslivsförvaltningen och 
flera projekt har genomförts. Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. 
En ny medarbetare har anställts för att driva vidare arbetet. Koncerninköp för in arbetsrättsliga villkor i 
upphandlingar där det är lämpligt. Arbetet med att införa inköpsanalys i Staden fortsätter och 
merparten av förvaltningarna är nu aktiva i systemet. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört förseningar av andra uppdrag. Koncerninköp 
har under året arbetat för att motverka kostnadsökningar på grund av felaktiga priser från leverantörer, 
Rysslands krig mot Ukraina och Covid-19 pandemin. 

Statistik i Hantera visar för 2022 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 39,08% (2021 41% 
2020 42,2%, 2019 41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 23,88% (2021 
25,5% 2020 25,1%, 2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. Andelen Svekologiska (svenska och 
ekologiska) produkter är 26,20% (2021 28,2% 2020 27,7%, 2019 27%, 2018 22%). Livsmedelsinköpen 
utanför avtal minskar till 6,53% (2021 7,3 % 2020 6,4%, 11% 2019, 9% 2018, 13% 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och 
socialt hänsynstagande. Under år 2022 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid 
upphandlingar och har börjat arbeta med Ansvarsfullt.se för att följa upp leverantörernas 
hållbarhetsarbete. 

4.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet 

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska också strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka kriminella organisationer, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för 
kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar 
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även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. CKS är organiserat i tre inriktningar; Kunskap, 
Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. 

Avdelningen har under 2022 påverkats och involverats i främst effekter av Rysslands ockupationskrig 
mot Ukraina som inneburit förhöjda risker för Borås Stads verksamheter och bolag samt en 
angelägenhet att snabbt bygga upp och förstärka Borås Stads krisberedskap, civila försvar och 
säkerhetsskydd. Dessutom har den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken flyttat fram 
sina positioner under 2022 och utgör allt mer ett ökat hot mot vår demokrati, rättsstat och mot 
medborgarnas trygghet, så även i Borås. Under 2022 har det märkts en markant ökning av händelser 
bestående av hot, våld och trakasserier mot medarbetare och verksamheter. Hela avdelningen var också 
under 2022 engagerad i Paludans tre allmänna sammankomster i Borås vilket genererade mycket arbete 
för samtliga funktioner i avdelningen och även för andra verksamheter och bolag i kommunen. 

Betingat av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde samt den organiserade brottslighetens 
utveckling kommer dessa två områden att vara i fokus för avdelningen 2023. 

Kunskapsinriktningen 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har under 2022 haft sju möten. Inriktningen för 
styrgruppen är att motverka finansiering av den organiserade brottsligheten samt att kommunen inte är 
möjliggörare samt ha särskilt fokus på särskilt utsatta unga i riskzon. I den lägesbild som polisen delger 
varje möte innebär att politiken blir uppdaterad kring den organiserade brottsligheten i Borås. CKS är 
sammankallande och ansvariga för dagordning och beredning av ärenden som genereras från 
styrgruppen. Under senare delen av 2022 har Kunskapsinriktningen utökats med en utredare som 
arbetar strategiskt mot välfärdsbrott vilket är en del för att motverka finansiering av den organiserade 
brottsligheten. Utredaren ska tillsammans med relevanta förvaltningar identifiera och förebygga risken 
för felaktiga utbetalningar samt medverkar och är delaktig i de nätverk som Sveriges kommuner och 
regionen och Brottsförebyggande rådet driver nationellt i frågan. Arbetet kommer att utvecklas 
ytterligare under 2023 i nära samverkan i CKS förebyggande arbete mot oseriösa företag. 

Vidare har det under 2022 tillförts specialistkunskap till kunskapsinriktningen om organiserad 
brottslighet och under 2023 kommer ett fokusområde att vara mot särskilt utsatta unga för att i ett 
tidigt skede strategiskt motverka och förebygga insocialisering till kriminalitet eller våldsbejakande 
extremism. CKS förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism blev under 2022 utsedd till Årets 
förebyggare mot våldsbejakande extremism av CVE, Center mot våldsbejakande extremism, i konkurrens med 
Sveriges kommuner. I augusti 2022 har CKS tagit initiativet till att bilda en samverkansgrupp med 
interna och externa aktörer för att förebygga och identifiera ensamagerande personer som är en del i 
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Under året har ett antal personer identifierats 
som riskpersoner och under 2023 kommer samverkansgruppens arbete att utvecklas ytterligare. 

Kommunstyrelsen har beslutat om finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar och i juli 
2022 har underlag färdigställt till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten och beslut förväntas i juni 2023. 
Vidare har Kommunstyrelsens beslut om att förebygga och att arbeta mot otillåten påverkan i Borås 
Stad verkställts och en metodhandbok har tagits fram samt ett utbildningsmaterial. Utbildningar och 
workshops kommer att påbörjas innan sommaren 2023 tillsammans med Personal och förhandling vid 
Stadsledningskansliet. 

Kunskapsinriktningen har tillsammans med Individ och familjeomsorgsförvaltningen utrett och tagit 
fram Borås Stads avhopparverksamhet som under året utvecklats och även marknadsförts både intern 
och externt. Kunskapsinriktningen har också genomfört en större kartläggning över sexköp och 
människohandel i Borås vilken kommer att vara ett underlag för olika strategier för att förebygga och 
motverka företeelserna. 

Vad gäller arbetet mot oegentligheter och korruption har visselblåsfunktionen anpassats till den nya 
lagstiftningen. Under året har det inkommit 14 anmälningar till visselblåsfunktionen och ett antal 
ärenden gällande oegentligheter har utretts. 

Kunskapsinriktningen genomför fortlöpande information och utbildningar om oegentligheter och 
korruption, våldsbejakande extremism, otillåten påverkan och kunskap om den organiserade 
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brottsligheten till Borås Stads olika verksamheter. 

CKS säkerhetsenhet 
Säkerhetsenheten har under 2022 haft ett antal fokusområden. Bland annat har enheten genomfört ett 
stort antal utbildningar och övningar om PDV, pågående dödligt våld, till Gymnasie- och grundskolor 
samt andra relevanta verksamheter. Utbildningen innefattar även ett nytt varningssystem, Cosafe, för 
in- och utrymning. Under året har stöd och hjälp till olika verksamheter som utsatts för hot och våld 
ökat markant och bedömningen är att det kommer att öka ytterligare under 2023. Säkerhetssamordnare 
har genomfört ett stort antal utbildningar om hot, våld och bemötande till medarbetare inom flera 
verksamheter och utbildningarna kommer att intensifieras under 2023. Dessutom har Säkerhetsenheten 
i nära samverkan med Valmyndigheten i Borås gett stöd och råd för att valet skall genomföras på ett 
säkert och demokratiskt sätt. 

Säkerhetsenheten har under året ansvarat för och initierat till ett antal ISF, inriktning och 
samordningsfunktion, vilket görs vid större händelser. Vid de tre allmänna sammankomsterna som 
föranleddes av att Paludan brände Koranen i Borås, samverkade nio förvaltningar och två bolag för att 
förebygga oroligheter och våld i en gemensam inriktning med lyckat resultat. ISF kommer att utvecklas 
ytterligare under 2023. Under året har det förevarit ett antal händelser i Borås som skapat otrygghet för 
både våra medarbetare och medborgare. Säkerhetsenheten har vid dessa tillfällen samordnat och 
genomfört trygghetsskapande åtgärder både för medarbetare och medborgare i nära samverkan med 
polisen och andra aktörer. 

Under 2022 har ett antal upphandlingar genomförts inom säkerhets- och försäkringsområdet och nya 
avtal tecknats avseende brandskydd. Dessutom har olika uppföljningar av säkerhetsarbetet digitaliserats 
vilket kommer att underlätta och effektivisera säkerhetsarbetet. Kortteamet vid Säkerhetsenheten är 
involverade i projektet ”säker inloggning” vilket innebär och har inneburit en stor arbetsbelastning men 
är av stort värde för bland annat informationssäkerheten i Borås Stad. 

Genom Rysslands invasion av Ukraina har säkerhetsenheten tillsammans med externa aktörer 
identifierat ett antal verksamheter i Borås Stad som bedömts som särskilt utsatta på grund av kriget. 
Bland annat kunde det förutses ökad risk för spionage och sabotage, flyktingströmmar, cyberattacker 
och livsmedels- och drivmedelsbrist. Inom varje område bildades arbetsgrupper som fick i uppdrag att 
minimera och omhänderta risker inom varje område. Genom kriget samt pandemin har medvetenheten 
om värdet av en effektiv krisberedskap ökat markant, bland både förtroendevalda, medarbetare och 
medborgare. Kommunfullmäktige har beslutat att Servicenämndens uppdrag vad gäller krisberedskap 
skall utredas vilket genomförts under 2022 tillsammans med Servicekontoret. Kommunfullmäktige har 
beslutat enligt förslaget och det gemensamma arbetet med att bland annat bygga upp beredskapslager 
och Servicenämndens nya uppdrag har påbörjats och kommer att pågå under 2023. 

Genom det oroliga säkerhetspolitiska läget har uppbyggnaden av det civila försvaret och 
säkerhetsskyddsarbetet intensifierats under 2022. Kommunerna har fått omfattande uppdrag och det 
sker i nära samverkan med bland annat Länsstyrelsen och nationella myndigheter. Under året har 
säkerhetsenheten medverkat i ett antal lokala, regionala och nationella övningar, bland annat avseende 
nödvatten. Vidare har en beredskapsvecka planerats och genomförts tillsammans med frivilliga 
organisationer. 

4.4.2 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
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4.4.3 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark (s.k. markreserv). 
Intäkterna på 30,3 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens 
idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 9,6 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar. 

4.4.4 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än 
arrendeintäkten. En tomträtt på Trandared har sålts för 26,5 mnkr. 

4.4.5 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelser och arrenden för bostadsändamål. Under 2022 har 17 
tomträtter sålts för ca 10,6 mnkr. De årliga intäkterna av tomträttsavgälder och arrenden för 
bostadsändamål kommer att minska i takt med att marken för dessa upplåtelser säljs. 

4.4.6 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och 
år, vilket innebar ca 1,5 mnkr för Borås Stads del för 2022. 

4.4.7 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet.  
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

5.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Bokslut 
2022 

Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

1 005 994 1 000 856 -144 

Summa intäkter 1 005 994 1 000 856 -144 

Personal 0 0 0 0 0 

Lokaler -2 211 -2 119 -2 130 -2 130 0 

Material och tjänster -121 544 -122 434 -127 420 -126 122 1 298 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -123 756 -124 553 -129 550 -128 252 1 298 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -122 751 -123 559 -128 550 -127 396 1 154 

Kommunbidrag 118 100 124 300 128 550 128 550 0 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

               -1 637 741 0 1 154 1 154 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

-1 637 741 0 1 154 1 154 

Ackumulerat resultat      

5.2.2 Resultatanalys 

Kommungemensamt redovisar ett överskott på 1,2 mnkr. Det beror dels på lägre kostnader för 

kollektivtrafik och del på lägre bidrag till kommun-/kommunalförbund är budgeterat. 
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5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Bokslut 
2022 

Avvikelse 

Avgifter till 
upphovsmannarätt 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -473 -466 0 0 0 

Resultat -473 -466 0 0 0 

Bidrag till 
samarbetsorganisatione
r 

     

Intäkter 1 000 989 1 000 851 -149 

Kostnader -19 032 -19 054 -20 149 -19 584 565 

Resultat -18 032 -18 065 -19 149 -18 733 416 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 211 -2 119 -2 130 -2 130 0 

Resultat -2 211 -2 119 -2 130 -2 130 0 

Räddningstjänst      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -87 754 -90 603 -93 842 -93 601 241 

Resultat -87 754 -90 603 -93 842 -93 601 241 

Kommunikationer      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -14 286 -12 311 -13 429 -12 937 492 

Resultat -14 286 -12 311 -13 429 -12 937 492 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 5 5 0 5 5 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 5 5 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 1 005 994 1 000 856 -144 

Kostnader -123 756 -124 553 -129 550 -128 252 1 298 

Resultat -122 751 -123 559 -128 550 -127 396 1 154 
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5.4 Verksamhetsanalys 

5.4.1 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 18,7 mnkr och består av bidrag till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 3,0 
mnkr, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 8,9 mnkr samt Navet 6,3 mnkr. Intäkt och 
motsvarande kostnad avser dataskyddsombud som finansieras av de kommunala bolagen och samtliga 
förvaltningar. 

Här ligger också kostnader för STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och SAMI 
(Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation), 0,5 mnkr. 

5.4.2 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler som för 2022 uppgick 
till 2,1 mnkr. 

5.4.3 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2022 uppgick till 93,6 mnkr, varav 1,4 mnkr 
avser vattendykverksamhet, 1,1 mnkr avser brandskyddsutbildning och resterande är förbundsavgiften. 
Verksamheten redovisar en avvikelse på drygt 0,2 mnkr. 

5.4.4 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken att färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 år 
och äldre åker gratis under lågtrafikperioder, att närtrafik finns även under kvällar och helger samt 
flextrafik för personer som fyllt 75 år. 

Utfallet för 2022 blev 12,7 mnkr, vilket var 0,7 mnkr lägre än budget. 

5.4.5 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej men har under 2022 genererat intäkter på 5 tkr. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Jämställdhet 
tillsammans med diskrimineringsfrågor och arbete med att skydda de grundläggande mänskliga 
rättigheterna är integrerat i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

I Kommunstyrelsens budget för 2022 beskrivs det att Borås Stads mänskliga rättighetsnätverk, som leds 
av Stadsledningskansliet, skulle implementera en rättighetsanalys för jämlika beslut. Under året har det 
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pågått ett pilotprojekt med Stadsledningskansliet, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen. I projektet har presidium, ledningsgrupper samt 
handläggare fått utbildning i analysen. I utvärderingen som deltagarna fått möjlighet att fylla i efter 
avslutad utbildning var övervägande positiva till användningen av analysen. Även ledningsgrupp inom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och medarbetare på CKS har fått utbildningen. 
Revideringen pågår och utbildningen kommer från våren att ingå i ordinarie utbildningspaket. Syftet 
med analysen är att pröva besluts påverkan på invånarnas bästa och beslutets påverkan för ett jämlikt 
Borås. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls 
och där jämställdhet är uppnått. 

I budgeten för 2022 omnämns det också, för andra året i rad, att Borås rättighetsmånad Din rätt att… 
skulle ske under november och december månad. Under månaden skedde omkring 75 olika aktiviteter 
varav flera med fokus på jämställdhet. Under slutkonferensen rörde ett av inslagen frågan om 
arbetsplatsen kan vara en trygg plats när hemmet inte är det och chefers möjligheter att upptäcka våld 
men också stödja och vägleda ut ur en svår situation. Under konferensen hölls också en föreläsning om 
vikten av att ha ett jämställdhetsperspektiv i krisledning, något som flera parter nationellt vittnar om att 
ha missats under tidigare års krishantering. Under föreläsningen presenterades också ett antal verktyg 
för att inkludera jämställdhet i det ordinarie krisarbetet. I utvärderingsenkäten svarade flera av 
deltagarna att de skulle ta vidare föreläsningarnas innebörd till sin egen avdelning. 

7 Verksamhetsmått 

7.1 Bostäder 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Årsutfall 2022 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

66 27 200 * 

 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

283 135 480 * 

 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

137 112 120 * 

*Uppgift finns ännu      
ej att tillgå. 
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7.2 Sysselsättning 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Årsutfall 2022 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

 

*Uppgift finns ännu 

ej att tillgå. 

79 81 77 * 

 

 

7.3 Handel och företagande 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Årsutfall 2022 

Tillgång till mark 
för företagande, 
m2. 

70 000 750 000 150 000                   700 000 
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8 Investeringar 

8.1 Sammanställning investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2022 
Utgift 2022 

Avvikelse 
2022 

Omdisp Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

 40 000 33 512 6 488   

Investeringar som 
löper över flera år 

21 500 11 500 517 10 983 10 983 21 500 

Summa 21 500 51 500 34 029 17 471 10 983 21 500 

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2022 Utgift 2022 Avvikelse 2022 

Västeråsen 0 176 -176 

Utbyggnad av bostadsområden 0 1 039 -1 039 

Fastighetsköp 40 000 32 297 7 703 

Summa 40 000 33 512 6 488 

Analys 

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 
 
Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser Sparsör, Vinkelvägen. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av bl.a. Viared 16:1 ,Gånghester 23:18 och Kilsund 4 

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer. 
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8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2022 

Utgift 
2022 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Nabbamotet 21 500 11 500 517 10 983 10 983 21 500 3 

Summa 21 500 11 500 517 10 983 10 983 21 500  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Projekteringen för Nabbamotet påbörjades först hösten 2022 och pågår fortfarande. 

Budgeterade medel för 2022 omdisponeras till 2023. 
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Utredning av möjligheten att införa ramavtal för vård- 

och omsorgsboenden samt LSS boenden 

Inledning  

Denna utredning kommer behandla frågan gällande möjligheten att upphandla 

ramavtal för LSS-boenden samt vård- och omsorgsboenden. Utredningen 

kommer belysa olika intressen som behöver hanteras, exempelvis behovet av 

kontinuitet, samt andra skyddsvärda faktorer för personer i behov av vård 

utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 

Socialtjänstlagen (SoL).  

Utredningen består av en analys av gällande rätt på området samt avslutande 

kommentarer.   

Förutsättningar för ramavtal utifrån LOU 

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) finns möjligheten att använda sig 

av ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal med en eller flera leverantörer där alla 

förutsättningar inte är fastställda i förväg. Det kan exempelvis handla om ett 

avtal att köpa någonting från en leverantör under en tidsperiod men volymen är 

inte fastställd när avtalet tecknas eller ett avtal med flera leverantörer där köp 

kommer göras från olika leverantörer beroende på förutsättningarna i 

respektive situation.    

Huvudregeln för ramavtal är att dessa inte får fortlöpa på längre tid en fyra år. 

Däremot kan tiden löpa längre ”i undantagsfall som vederbörligen motiverats, 

särskilt genom föremålet för ramavtalet.”1 De undantagsfall som normalt sätt 

infaller i undantaget rör fall där det skett stora investeringar där avskrivningen 

på produkten löper längre än fyra år. En frågeställning som inte prövats är om 

den enskildes behov av kontinuitet är något som vederbörligen kan motivera en 

längre avtalstid.  

                                                      
1 Upphandlingsdirektivet art. 33 
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Det finns idag i Borås Stad avtal på driften av både LSS-boenden och Våbo där 

lokalerna ägs av Borås Stad och leverantören sköter driften på uppdrag av 

Staden. Dessa avtal kan löpa på mer än fyra år eftersom det är fråga om 

driftsavtal, med bestämda villkor, och inte ramavtal.  

Europadomstolen har i sina avgöranden gjort klart att det är rimligt att göra 

geografiska avgränsningar beroende på upphandlingsobjektet. Vad beträffar 

vård- och omsorgsboende samt LSS-boende är det rimligt att kravställa att 

boendet ligger inom kommunen med nära till den enskildes familj och vänner 

så länge det är inom ramen för vad som är nödvändigt och det tillämpas på ett 

icke diskriminerade sätt.2 Det måste således anses vara proportionerligt att göra 

en sådan geografisk avgränsning.  

Förutsättningar för LSS-boende 

LSS är en skyddslagstiftning med syftet att upprätthålla en god levnadsstandard 

för de människor som innefattas under 1 § LSS. Om den enskilde uppfyller de 

kriterier som ställs upp kan denne ha rätt till särskilt boende. Det finns ett krav 

på att insatserna ska nå upp till en viss nivå av kontinuitet. Vissa beslut är idag 

tidsbestämda för att det ska göras en ny bedömning om vårdbehovet ex. varje 

år. Detta har bemötts av viss kritik eftersom det skapar en osäkerhet för den 

enskilde kring om insatserna kan upphöra trots kvarstående vårdbehov. Vad 

beträffar boende har JO fastställt att det kan finnas möjlighet till ett tidsbestämt 

beslut men att detta borde löpa på flera år när det gäller bostadsbeslut eftersom 

en flytt kan skapa problem för den enskilde. Den enskilde behöver känna en 

trygghet i sitt liv och även ha möjligheten att planera sitt liv framöver.3 Oron 

för en eventuell flytt är inte förenligt med principen om kontinuitet.  

För att kunna ha möjlighet att leva ett normalt liv, som till stora delar liknar ett 

normalt liv för en jämnårig, krävs det att boendet inte blir för 

institutionsliknande. Det finns olika typer av boende enligt LSS. Lägenheterna 

ska gärna ligga nära en daglig verksamhet. Lägenheterna runt om kring ska både 

vara till för personer med behov av insatser enligt LSS men det ska även finnas 

icke-anpassade lägenheter för andra hyresgäster. I ett lägenhetskomplex får det 

max finnas sex specialanpassade bostäder som huvudregel.   

Lagstiftningen präglas även av närhetsprincipen, vilket innebär att insatserna 

ska vara närliggande individens invanda miljö. Intresset att individen i behov av 

insatser enligt LSS ska få bo kvar i kommunen/närområdet väger således tyngre 

än konkurrensnackdelen den geografiska begräsningen medför i en 

upphandling.4   

                                                      
2 Se EU-domstolens dom i mål C-234/03 Contse.   
3 JO Dnr 4207–2000 

4 RÅ 2004:110 
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Förutsättningar för vård- och omsorgsboende  

Kommunens verksamhet för äldre ska utgå från respekt för den enskildes 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.5 I SoL framgår det att 

Kommunen som huvudman ska främja den enskildes ekonomiska och sociala 

trygghet samt jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.6 Här 

ingår att skapa en kontinuitet och trygghet i den enskildes levnadssituation 

bland annat gällande boendesituationen.  

Det framgår även att åtgärderna ska bidra till att den enskilde får leva ett värdigt 

liv och till en normalisering av den enskildes levnadsnivå.7 Med detta menas 

bland annat att den enskilde ska ha rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och 

få stöd i att behålla sina intressen och vanor. Den enskilde ska bland annat 

kunna ha tillgång till familj och nära vänner.  

Gynnande beslut 

Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras hur som helst. Har den 

enskilde fått ett gynnande beslut för ett särskilt boende kan inte detta upphävas 

om det skett på korrekta grunder.8 När den enskilde får ett beslut på särskilt 

boende kan denna också få beslut på vart hen ska bo. Att sedan ändra detta om 

nästa privata aktör vinner upphandlingen vore att ändra ett gynnande beslut. 

Därför måste beslutet antingen villkoras för att gälla för en viss tid eller enbart 

omfatta rätten till boende men utan specificering av boende. Allt fler 

kommuner har valt att tidsbestämma beslut vilket både har fått kritik från JO 

och från förbund som jobbar för den enskildes rättigheter. Vid ett beslut om 

LSS- eller Vård- och omsorgsboende tilldelas den enskilde dels en lägenhet men 

även insatser.  

Om beslutet utformas på sådant sätt att det inte innehåller geografisk plats utan 

enbart det faktum att den enskilde har rätt till särskilt boende ses ändringen 

som en förflyttning av ett verkställande beslut snarare än en ändring av ett 

gynnade förvaltningsbeslut. Skulle kommunen i så fall vilja förflytta en person 

när ramavtalet löpt ut kan denne ansöka om kvarbostad enligt SoL.9  Vid en 

överklagan av ett sådant beslut kommer förvaltningsrätten göra en bedömning 

av om kommunen kan säkerställa en god levnadsstandard för en enskilde trots 

flytten. Detta har dock fått massiv kritik från diverse organisationer eftersom en 

tvångsflytt sällan är bra för den enskilde.  

Hyresrättsligt  

Frågan som måste ställas vid hyresrättsliga förhållanden, och främst vid 

uppsägande av kontrakt, är under vilka former det kan ske och hur länge en 

                                                      
5 Prop. 1996/97:124 s. 53 
6 1 kap. 1§ SoL 
7 5 kap. 4§ SoL 
8 37 § Förvaltningslagen  
9 Asplund, Karin, Delrapport 15 villkor i boende och boendestöd ur rättsligt perspektiv, 

Växjö universitetet.  
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kommun har möjlighet att förhandla bort besittningsskyddet för hyresgästen. 

Förhållandet som torde uppstå är att den enskilde får position som 

andrahandshyresgäst eftersom kommunen, vid ett ramavtal, är hyresgäst 

gentemot den privata aktören. Enligt SKR kan kommunen förhandla bort 

besittningsskyddet i fyra år, vilket är samma längd som ramavtalet.10 Detta 

gäller för situationer där kommunen äger en bostadsrätt men torde även gälla 

när kommunen står som hyresgäst. Det innebär att den enskilde inte får 

besittningsskydd på sin lägenhet under tiden ramavtalet löper. Ett problem som 

uppstår är om den enskilde behöver flytta om åtta år eftersom någon annan 

privat aktör vinner upphandlingen, efter att den leverantör som har det aktuella 

boendet vunnit de två tidigare upphandlingarna. I så fall torde besittningsskydd 

uppkommit och den enskilde har mer utökade rättigheter för att stanna kvar i 

lägenheten.  

Vid en eventuell ändring av beslut, alternativt brytande av besittningen kommer 

intressena vägas emot varandra. Kommunens intressen att erbjuda flertalet 

bostäder ska vägas mot den enskildes behov av kontinuitet. Problemet som 

uppstår är om kommunen byter leverantör, har denna inte lägre ett första 

handskontrakt, och det kan således inte finnas ett andra handskontrakt för den 

enskilde att tillgå. Däremot föreligger fortfarande vårdplikten för kommunen 

vilket innebär att kommunen måste erbjuda ett annat boende för att säkerställa 

att den goda livskvaliteten uppnås. Flytten kan alltså inte leda till försämrade 

livsvillkor.11   

Slutsatser 

Av ovanstående kan konstateras att det är möjligt att upphandla ramavtal 

gällande LSS-boenden och Vård- och omsorgsboenden. Det finns däremot 

olika faktorer som kan försvåra en sådan lösning. Det handlar dels 

kontinuiteten i boendesituationen, som är en del av den enskildes trygghet, och 

dels att säkerställa den enskildes möjligheter till ett liv med tillgång till familj, 

vänner och intressen.  

 

Rasmus Lundqvist 

Upphandlingsjurist 

 

                                                      
10 SKR, när får en hyresgäst besittningsskydd om en bostadsrätt hyres i andra hand av en 

kommun,https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/boend

ebosattning/fragorochsvaromboendefornyanlanda/fragorochsvarombesittningsskydd/narfare

nhyresgastbesittningsskyddsomhyrenbostadsrattiandrahandavenkommun.12433.html 

11 RH 2017:4  

https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/boendebosattning/fragorochsvaromboendefornyanlanda/fragorochsvarombesittningsskydd/narfarenhyresgastbesittningsskyddsomhyrenbostadsrattiandrahandavenkommun.12433.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/boendebosattning/fragorochsvaromboendefornyanlanda/fragorochsvarombesittningsskydd/narfarenhyresgastbesittningsskyddsomhyrenbostadsrattiandrahandavenkommun.12433.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/boendebosattning/fragorochsvaromboendefornyanlanda/fragorochsvarombesittningsskydd/narfarenhyresgastbesittningsskyddsomhyrenbostadsrattiandrahandavenkommun.12433.html
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P-skiva i centrum 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

Datum 

2023-01-31 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-31 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Motion: Inför 

P-skiva i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. Enligt motionen ska förslag på parkeringstid, exakt avgränsning för 

vart parkering med P-skiva ska gälla och övriga detaljfrågor vid ett införande 

ska tas fram i samråd med intressenter i centrum. 

Det har i december 2022 inkommit ett Boråsförslag ”Inför P-skiva i centrala Borås 

på kommunägd mark, max 2 tim parkering”. Boråsförslaget har beretts av Borås 

kommuns Parkerings AB som skickade förslaget till Tekniska nämnden för 

yttrande då det är Tekniska nämnden som ansvarar för parkering på gatumark.  

Av Tekniska nämndens yttrande framgår att införande av avgiftsfri parkering 

skulle leda till lägre omsättning av parkerade fordon och innebära att det blir 

svårare för besökaren att hitta en ledig parkering i centrum. Detta kan i sin tur 

leda till en ökad söktrafik då allt fler behöver leta efter gratis parkering. Enbart 

tidsreglering är oftast inte en tillräcklig åtgärd för få en god omsättning på 

parkerade fordon, utan det behöver kombineras med en avgift i de allra flesta 

fall. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum, 2022-06-22 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Niklas Arvidsson (KD) 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Motion  Kristdemokraterna 
Kommunfullmäktige  2022-06-22 
 

 
 

Inför P-skiva i centrum 
 

För att Borås ska uppfattas som en attraktiv stad att bo och leva i är det viktigt att vi har en levande 

stadskärna. Livskraften i stadskärnan påverkar kommunens varumärke och är i sig viktig för locka hit 

nya invånare, studenter, besökare och företagsetableringar. Centrumhandeln är avgörande för 

stadskärnans attraktivitet. Handeln i centrum skapar inte bara arbetstillfällen och ger skatteintäkter, 

den attraherar även besökare till centrum som bidrar till en ökad känsla av trygghet.  

Centrumhandeln i Sveriges kommuner saknar inte utmaningar. Här måste kommunen i nära dialog 

med handlarna hitta sätt som stimulerar besök i staden. Kommunen har ett särskilt ansvar som inte 

minst handlar om att det ska vara rent och snyggt i centrum, men även i att skapa god tillgänglighet 

för besökare att ta sig till centrum med såväl bil som kollektivtrafik. Utgångspunkten måste vara att 

det ska vara smidigt och enkelt att ta sig till stadskärnan för uträtta ett ärende, inte minst för den 

som har låg rörlighet.  

Ett bra sätt att förbättra tillgängligheten att parkera i centrum vore att införa parkeringsskiva i 

centrala Borås. P-skivan innebär att man kan parkera avgiftsfritt under en tidsbegränsad period. 

Genom att införa P-skiva kan vi underlätta för bilburna besökare att åka in för att köpa en halsduk, 

hämta mat och varor eller uträtta något annat ärende.  

En tidsbegränsning på gatumarksparkeringen skulle dessutom medföra en bättre rotation på 

gatuparkeringarna i centrum vilket också skulle gynna handeln. Vill man däremot göra längre besök i 

staden menar vi att man bör hänvisas till de P-hus, P-garage och övriga parkeringsplatser som finns i 

nära anslutning till stadskärnan.  

P-skivan har med framgång införts i flera kommuner, till exempel i Varberg och Falkenberg. Vid ett 

införande så behöver det inte nödvändigtvis vara krav på en fysisk parkeringsskiva, utan kan lika 

gärna vara en digital lösning som gör det möjligt att följa besöksstatistiken i centrum. 

Parkeringstid, avgränsningar för var P-skivan ska gälla och övriga detaljfrågor behöver tas fram i 

samråd med handlare, fastighetsägare och andra intressenter i centrum.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta  

Att parkering med parkeringsskiva införs på gatumarksparkering i centrum, samt 

Att förslag på parkeringstid, exakt avgränsning för vart parkering med P-skiva ska gälla och övriga 

detaljfrågor vid ett införande ska tas fram i samråd med intressenter i centrum. 

       
Niklas Arvidsson (KD) 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): En moderniserad 
modersmålsundervisning  
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att avslå motionen 

 

Datum 

2023-01-31 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-06 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-02-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00576 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Jan Olausson 
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2023-01-27 Jan Olausson 

  Avdelningschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen 

Sammanfattning 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner fungerar väl för 

att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. Ett nytt 

lokalt styrdokument kan inte avvika från nationella lagar och styrdokument och 

nyttan bedöms därför vara begränsad.  

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Grundskolenämnden anger i sitt svar att Grundskoleförvaltningen och CFL 

(Centrum för flerspråkigt lärande) har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

med tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument i sin helhet. 

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms som begränsad eller obefintlig 

då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger i sitt svar att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 
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samarbetar för att ge eleverna sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. 

Tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument och lagregler 

tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor 

inom ramen för det statliga rektorsuppdraget. Nyttan med ett nytt lokalt 

styrdokument bedöms därför som begränsad eller obefintlig då ett sådant 

dokument inte kan avvika från nationella styrdokument och lagar samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Det är rektor som beviljar modersmålsundervisning enligt Skollagens 10 kap. 

7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§. Vid ansökan till modersmålsundervisning 

behövs svar på: 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet Ja/Nej 

2. Eleven har goda kunskaper i språket Ja/Nej 

Svaren utgör tillsammans med övrig information från anmälan ett 

beslutsunderlag för rektor. Om svaren från vårdnadshavaren inte är korrekta 

upptäcks detta ganska omgående av undervisande lärare. Det handlar om 

sällsynta fall. I dessa fall informeras elevens rektor om lärarens 

kartläggning/bedömning som utgör ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam 

skolorganisation. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever. CFL ansvarar också för modersmålsundervisning och 

studiehandledning. 

CFL ställer höga krav i rekryteringsprocessen. Som resultat är det idag en hög 

kompetens bland modersmålslärare i Borås, 37 av 43 modersmålslärare har 

lärarutbildning och minst 25 modersmålslärare har en svensk lärarlegitimation. 

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner fungerar väl för 

att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. Ett nytt 

lokalt styrdokument kan inte avvika från nationella lagar och styrdokument och 

nyttan bedöms därför vara begränsad.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

2. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Grundskolenämnden 

3. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Jan Olausson 

   Avdelningschef 

 

mailto:UN.diarium@boras.se
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Motion 

 

En moderniserad modersmålsundervisning 

Flerspråkighet hos elever är positivt ur den enskildes perspektiv. Det är absolut inte ett 

problem att elever i den svenska skolan behärskar och lär sig andra språk än svenska. Exakt 

vem som har ansvaret att lära ut språket till elever vars föräldrar kommer från ett annat land 

är en annan fråga. 

Sverigedemokraterna i Borås drar slutsatsen att modersmålsundervisning i sig inte är dåligt, 

undervisning brukar inte vara det, men frågan gäller hur man ska investera sina resurser. 

Med resurser avses här i vidare mening kommunens finansiella medel och elevernas tid och 

ork. 

Vi är av uppfattningen att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 

annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i det 

främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska. Vill sedan 

barnens familjer utanför skoltid styra upp undervisning i hemlandets språk så har vi inga 

synpunkter på det. De är så det skulle gå till bland utvandrade svenskar, vilka som regel inte 

får stöd från det mottagande landet för undervisning i svenska. 

Samtidigt ska man självklart följa svensk lagstiftning, som stipulerar följande: 

 

7 §   En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 

modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska 

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. 

 

För icke nationella minoritetsspråk gäller då enligt Skolverket följande: 

 

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas 

undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om: 
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• en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

• eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

 

 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om: 

• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket 

• dessa elever vill få undervisning i språket 

• det finns en lämplig lärare. 

 

 

Vidare är huvudmannen inte skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i mer än högst sju 

läsår sammanlagt. 

Det finns ur juridisk synpunkt ingen anledning för Borås Stad att på slentrianmässig basis 

bevilja modersmålsundervisning, utan varje ansökan – och varje lärare – ska prövas utifrån 

ovanstående krav. Det bör alltså kontrolleras medelst språktest ifall eleven besitter 

grundläggande kunskaper i språket och kan kommunicera på språket i fråga i en vardaglig 

kontext.  

Detta är redan gjort i SD/M-styrda Hörby. Förfarandet har prövats och godkänts av 

Förvaltningsrätten och har resulterat i att omfattningen av modersmålsundervisningen har 

minskat och att kommunen på så vis har sparat resurser. Resurser som i sin tur kan stärka 

välfärdsverksamheter och komma fler till gagn. 

Modersmålsundervisning kan även avstyrkas om det inte finns underlag om 5 elever som vill 

studera språket på samma skola (alltså ej genom distansundervisning) som ligger rimligt nära 

varandra i ålder och kunskaper. En ansökan om modersmålsundervisning måste också 

inkomma 3 månader före terminsstart så att rektor har möjlighet att rekrytera en lämplig 

lärare. 

Lärares lämplighet ska kunna bedömas exempelvis genom uppvisad lärarlegitimation eller 

uppvisad skicklighet i lärarrollen. Att en person vem-som-helst med kunskaper i språket ska 

anses uppfylla kravet ”lämplig lärare” är inte rimligt. 

Man bör också kunna följa upp verksamheten och dokumentera elevernas framsteg i det 

undervisade språket. Modersmålsundervisningen får inte bli en ”sluten klubb” som existerar 

för sin egen skull, utan måste kunna utvärderas av en extern, oberoende part. Även 

elevernas motivation bör prövas genom samtal med en extern part utifrån att detta faktiskt 

är ett krav från Skolverkets sida. 



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 

Nationella minoritetsspråk har en särskild status och ska inte omfattas av ovanstående 

begränsningar. 

Mot denna bakgrund anser Sverigedemokraterna i Borås att ett styrdokument för 

modersmålsundervisning bör tas fram i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner, 

och yrkar därför Kommunfullmäktige besluta, 

 

Att Ett styrdokument ska tas fram som reglerar rätten till modersmålsundervisning, 

i enlighet med motionens intentioner. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Anders Alftberg (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 
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Yttrande över motion: En moderniserad 

modersmålsundervisning 

Grundskolenämndens beslut 

Avstyrka motionen. 

Sammanfattning 

Grundskoleförvaltningen och CFL (Centrum för flerspråkigt lärande) har ett 

utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med tydliga rutiner och processer som 

följer aktuella styrdokument i sin helhet. Nyttan med ett nytt lokalt 

styrdokument bedöms som begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument 

inte kan avvika från nationella styrdokument samt att motionens intentioner 

bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 

Borås stad och GRF följer aktuella styrdokument i sin helhet.  

Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 

10§ eller 12 kap. 7§.  

 

Vid ansökan till modersmålsundervisning behöver svaras på följande frågor:  

• Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet     JA 

 Nej  

• Eleven har goda grundläggande kunskaper i språket     JA 

 Nej 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 

beslutsunderlag för rektor. Om svaren från vårdnadshavare inte är korrekta 

upptäckts detta ganska omgående av undervisande lärare. Det handlar om 

sällsynta fall. I dessa fall informeras elevens rektor om lärarens 

kartläggning/bedömning som utgör ett nytt beslutsunderlag för rektorn. 

Om motionens intention är att komplettera med ytterligare kontrollfunktion i 

form av en särskild kartläggning av elevens kunskaper i modersmålet innan 

rektors beslut, kan detta enkelt läggas till i befintlig process. Detta medför dock 

utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad personalstyrka och 

administration i jämförelse men den kartläggning/bedömnings som görs idag i 

befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del i lärarens uppdrag.  
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Först när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor 

inom samma språk startas en rekryteringsprocess.  

GRF och CFL ställer högre krav än vad som krävs enligt styrdokument i 

rekryteringsprocessen. Som resultat av det, har vi idag en hög kompetensen 

bland modersmålslärare i Borås - 37 av 43 modersmålslärare har lärarutbildning. 

Minst 25 modersmålärare har en svensk lärarlegitimation.  

Förutom den initiala kartläggningen/bedömning som lärarna gör när en elev 

börjar i en undervisningsgrupp, dokumenteras elevers framsteg i form av 

skriftliga omdömen och betyg precis som så som det görs i alla andra ämnen. 

På förvaltningsnivå kvalitetssäkras undervisning genom bland annat arbetet 

med målvärden  - elevers kunskapsutveckling följs upp på individnivå för elever 

i åk 1, åk 3, åk 6 och 9. Det systematiska kvalitetsarbetet, förutom arbetet med 

målvärden innefattar också arbete med betygsanalyser, utvecklingsplan, 

kompetensutveckling, årlig reviderings av undervisningsmaterial mm.  

Enligt aktuella rutiner, inkomna anmälningar under terminen är aktuella för 

start nästkommande termin, med undantag för nyanlända och nyinflyttade 

elever som får starta respektive fortsätta med modersmålsundervisning så snart 

det är möjligt. Detta ger organisationen tillräckligt med tid att planera för 

undervisning och eventuellt rekrytera nya lärare.  

Med utgångspung på nulägesbeskrivning och bedömningen enligt ovan anser 

GRF att nuvarande organisation och rutiner samt CFLs systematiska 

kvalitetsarbete utgör en stabil grund för en fortsatt kvalitetssäkrad undervisning 

i enlighet med aktuella styrdokument. Nulägesbeskrivningen visar också att 

motionens intentioner kan bedömas som redan uppfyllda. Ett nytt lokalt 

styrdokument som inte kan avvika från nationella styrdokument bedöms inte 

tillföra något konkret i sammanhanget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: En moderniserad modersmålsundervisning.  

 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Ulf Karlsson 

Förvaltningschef 
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Reservation från Sverigedemokraterna 

 

Martin Sörbom (SD) och Sebastian Hjalmarsson (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sitt yrkande att bifalla motionen. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr GVUN 2022-001761.1.3.1 

Yttrande över motion - En moderniserad 
modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 
moderniserad modersmålsundervisning. 

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 
lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 
styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-
undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  
Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 
obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 
och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tomas 
Brandberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Edvin Hadziavdic (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och 
Melina Gustafsson (M) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr GVUN 2022-001761.1.3.1 

Yttrande över motion - En moderniserad 
modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 
moderniserad modersmålsundervisning. 

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 
lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 
modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 
styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-
undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  
Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 
obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 
och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tomas 
Brandberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 2 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Edvin Hadziavdic (S) och Håkan 
Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och 
Melina Gustafsson (M) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag 
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Motion - En moderniserad modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen En 

moderniserad modersmålsundervisning. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 

lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 

styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-

undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 

obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 

och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 

Borås stad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer aktuella 

styrdokument i sin helhet. Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt 

Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§.  

Vid ansökan till modersmålsundervisning svarar eleven på frågor huruvida 

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt om eleven har goda 

grundläggande kunskaper i språket. 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 

beslutsunderlag för rektor. Om eleven inte uppfyller villkoren upptäckts detta 

tidigt av undervisande lärare. Det handlar om sällsynta fall. I dessa fall 

informeras elevens rektor om lärarens kartläggning/bedömning som då utgör 

ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens erfarenhet är att detta fungerar 

väl. Skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdra åt CFL att 

använda ytterligare kontrollfunktioner i form av en särskild kartläggning av 

elevens kunskaper i modersmålet inför rektors beslut, menar CFL att det skulle 

medföra utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad 

personalstyrka och administration i jämförelse men den kartläggning och 

bedömning som görs idag i befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del 
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i lärarens uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser inget 

behov av en utökad kontroll av elevernas förkunskaper. 

Skolverket anger att: 

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper 

i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, 

identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 

ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De 

kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till 

betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om det 

finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, om 

dessa elever vill få undervisning i språket samt om det finns en lämplig 

lärare. 

Gällande modersmålslärare anger CFL att en rekryteringsprocess startas först 

när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor inom 

samma språk. Vidare påpekar CFL att man ställer högre krav i rekryterings-

processen än vad som krävs enligt styrdokumenten. Som resultat av det, 

föreligger idag en hög kompetens bland modersmålslärare i Borås. 37 av 43 

modersmålslärare har lärarutbildning. Minst 25 modersmålärare har en svensk 

lärarlegitimation.  

I Borås stads gymnasieskolor ger vi eleven möjlighet att läsa sin/sina 

modersmålskurser i sin ordinarie studieplan. I gymnasieelevens studieplan om 

2500 poäng ingår 200 poäng som individuellt val. Detta val kan vara 

modersmålskurs. Elever som läser modersmålskurs har också lagstadgad rätt att 

byta ut kurs i modernt språk mot sin modersmålskurs om de så önskar och om 

modernt språk finns i elevens ordinarie studieplan. 

Under de tre senaste åren, 2020-2022, har sammanlagt 345 elever läst en 

modersmålskurs. Av dem har 243 elever läst kursen inom ordinarie studieplan 

omfattande 2500 poäng.  

Mot denna bakgrund anser gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att 

nuvarande organisation och rutiner i samarbetet med Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL) fungerar väl för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning och på det sätt som styrdokument och lagregler 

stipulerar. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som 

begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella 

styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan 

uppfyllda.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Samverkan 

FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Niklas Hallberg 
Ledamot GVUN 
 
Tomas Brandberg 
Ersättare GVUN 
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Motion - En moderniserad modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 

moderniserad modersmålsundervisning. 

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 

lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 

styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-

undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 

obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 

och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 

Borås stad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer aktuella 

styrdokument i sin helhet. Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt 

Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§.  

Vid ansökan till modersmålsundervisning svarar eleven på frågor huruvida 

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt om eleven har goda 

grundläggande kunskaper i språket. 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 

beslutsunderlag för rektor. Om eleven inte uppfyller villkoren upptäckts detta 

tidigt av undervisande lärare. Det handlar om sällsynta fall. I dessa fall 

informeras elevens rektor om lärarens kartläggning/bedömning som då utgör 

ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens erfarenhet är att detta fungerar 

väl. Skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdra åt CFL att 

använda ytterligare kontrollfunktioner i form av en särskild kartläggning av 

elevens kunskaper i modersmålet inför rektors beslut, menar CFL att det skulle 

medföra utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad 
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personalstyrka och administration i jämförelse men den kartläggning och 

bedömning som görs idag i befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del 

i lärarens uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser inget 

behov av en utökad kontroll av elevernas förkunskaper. 

Skolverket anger att: 

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper 

i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, 

identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 

ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De 

kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till 

betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om det 

finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, om 

dessa elever vill få undervisning i språket samt om det finns en lämplig 

lärare. 

Gällande modersmålslärare anger CFL att en rekryteringsprocess startas först 

när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor inom 

samma språk. Vidare påpekar CFL att man ställer högre krav i rekryterings-

processen än vad som krävs enligt styrdokumenten. Som resultat av det, 

föreligger idag en hög kompetens bland modersmålslärare i Borås. 37 av 43 

modersmålslärare har lärarutbildning. Minst 25 modersmålärare har en svensk 

lärarlegitimation.  

I Borås stads gymnasieskolor ger vi eleven möjlighet att läsa sin/sina 

modersmålskurser i sin ordinarie studieplan. I gymnasieelevens studieplan om 

2500 poäng ingår 200 poäng som individuellt val. Detta val kan vara 

modersmålskurs. Elever som läser modersmålskurs har också lagstadgad rätt att 

byta ut kurs i modernt språk mot sin modersmålskurs om de så önskar och om 

modernt språk finns i elevens ordinarie studieplan. 

Under de tre senaste åren, 2020-2022, har sammanlagt 345 elever läst en 

modersmålskurs. Av dem har 243 elever läst kursen inom ordinarie studieplan 

omfattande 2500 poäng.  

Mot denna bakgrund anser gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att 

nuvarande organisation och rutiner i samarbetet med Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL) fungerar väl för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning och på det sätt som styrdokument och lagregler 

stipulerar. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som 

begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella 

styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan 

uppfyllda.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Samverkan 

FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00176 1.1.3.1 
 

  

 

Motion - En moderniserad modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen En 

moderniserad modersmålsundervisning. 

Reservationer 

Tomas Brandberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 

lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 

styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-

undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 

obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 

och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 

Borås stad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer aktuella 

styrdokument i sin helhet. Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt 

Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§.  

Vid ansökan till modersmålsundervisning svarar eleven på frågor huruvida 

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt om eleven har goda 

grundläggande kunskaper i språket. 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 

beslutsunderlag för rektor. Om eleven inte uppfyller villkoren upptäckts detta 

tidigt av undervisande lärare. Det handlar om sällsynta fall. I dessa fall 

informeras elevens rektor om lärarens kartläggning/bedömning som då utgör 

ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens erfarenhet är att detta fungerar 

väl. Skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdra åt CFL att 

använda ytterligare kontrollfunktioner i form av en särskild kartläggning av 

elevens kunskaper i modersmålet inför rektors beslut, menar CFL att det skulle 

medföra utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad 
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personalstyrka och administration i jämförelse men den kartläggning och 

bedömning som görs idag i befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del 

i lärarens uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser inget 

behov av en utökad kontroll av elevernas förkunskaper. 

Skolverket anger att: 

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper 

i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, 

identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 

ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De 

kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till 

betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om det 

finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, om 

dessa elever vill få undervisning i språket samt om det finns en lämplig 

lärare. 

Gällande modersmålslärare anger CFL att en rekryteringsprocess startas först 

när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor inom 

samma språk. Vidare påpekar CFL att man ställer högre krav i rekryterings-

processen än vad som krävs enligt styrdokumenten. Som resultat av det, 

föreligger idag en hög kompetens bland modersmålslärare i Borås. 37 av 43 

modersmålslärare har lärarutbildning. Minst 25 modersmålärare har en svensk 

lärarlegitimation.  

I Borås stads gymnasieskolor ger vi eleven möjlighet att läsa sin/sina 

modersmålskurser i sin ordinarie studieplan. I gymnasieelevens studieplan om 

2500 poäng ingår 200 poäng som individuellt val. Detta val kan vara 

modersmålskurs. Elever som läser modersmålskurs har också lagstadgad rätt att 

byta ut kurs i modernt språk mot sin modersmålskurs om de så önskar och om 

modernt språk finns i elevens ordinarie studieplan. 

Under de tre senaste åren, 2020-2022, har sammanlagt 345 elever läst en 

modersmålskurs. Av dem har 243 elever läst kursen inom ordinarie studieplan 

omfattande 2500 poäng.  

Mot denna bakgrund anser gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att 

nuvarande organisation och rutiner i samarbetet med Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL) fungerar väl för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning och på det sätt som styrdokument och lagregler 

stipulerar. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som 

begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella 

styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan 

uppfyllda.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Samverkan 

FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Sundbaum 
Handläggare 
033 357765 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-12-13 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00176 1.1.3.1 
 

  

 

Motion - En moderniserad modersmålsundervisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen En 

moderniserad modersmålsundervisning. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt 

lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella 

styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-

undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget.  

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller 

obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument 

och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.   

Ärendet i sin helhet 

Borås stad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer aktuella 

styrdokument i sin helhet. Rektor beviljar modersmålsundervisning enligt 

Skollagens 10 kap. 7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§.  

Vid ansökan till modersmålsundervisning svarar eleven på frågor huruvida 

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt om eleven har goda 

grundläggande kunskaper i språket. 

Svaren tillsammans med övrig information från anmälan utgör ett 

beslutsunderlag för rektor. Om eleven inte uppfyller villkoren upptäckts detta 

tidigt av undervisande lärare. Det handlar om sällsynta fall. I dessa fall 

informeras elevens rektor om lärarens kartläggning/bedömning som då utgör 

ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens erfarenhet är att detta fungerar 

väl. Skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdra åt CFL att 

använda ytterligare kontrollfunktioner i form av en särskild kartläggning av 

elevens kunskaper i modersmålet inför rektors beslut, menar CFL att det skulle 

medföra utökade kostnader för verksamheten då det krävs utökad 

personalstyrka och administration i jämförelse men den kartläggning och 

bedömning som görs idag i befintliga undervisningsgrupper som en naturlig del 
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i lärarens uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser inget 

behov av en utökad kontroll av elevernas förkunskaper. 

Skolverket anger att: 

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper 

i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, 

identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 

ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De 

kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till 

betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om det 

finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, om 

dessa elever vill få undervisning i språket samt om det finns en lämplig 

lärare. 

Gällande modersmålslärare anger CFL att en rekryteringsprocess startas först 

när det finns minst fem elever som har beviljats undervisning av rektor inom 

samma språk. Vidare påpekar CFL att man ställer högre krav i rekryterings-

processen än vad som krävs enligt styrdokumenten. Som resultat av det, 

föreligger idag en hög kompetens bland modersmålslärare i Borås. 37 av 43 

modersmålslärare har lärarutbildning. Minst 25 modersmålärare har en svensk 

lärarlegitimation.  

I Borås stads gymnasieskolor ger vi eleven möjlighet att läsa sin/sina 

modersmålskurser i sin ordinarie studieplan. I gymnasieelevens studieplan om 

2500 poäng ingår 200 poäng som individuellt val. Detta val kan vara 

modersmålskurs. Elever som läser modersmålskurs har också lagstadgad rätt att 

byta ut kurs i modernt språk mot sin modersmålskurs om de så önskar och om 

modernt språk finns i elevens ordinarie studieplan. 

Under de tre senaste åren, 2020-2022, har sammanlagt 345 elever läst en 

modersmålskurs. Av dem har 243 elever läst kursen inom ordinarie studieplan 

omfattande 2500 poäng.  

Mot denna bakgrund anser gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att 

nuvarande organisation och rutiner i samarbetet med Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL) fungerar väl för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till 

modersmålsundervisning och på det sätt som styrdokument och lagregler 

stipulerar. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som 

begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella 

styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan 

uppfyllda.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss - Motion En moderniserad modersmålsundervisning 

Samverkan 

FSG 2022-12-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Niklas Hallberg 
Ledamot GVUN 
 
Tomas Brandberg 
Ersättare GVUN 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD): Motion: Undanta delar av Borås från EBO 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Att motionen avslås 

 

Datum 

2023-01-31 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-02-01 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-02-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00572 1.1.1.1 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2023-01-27 Jan Olausson 

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(3) 

Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00572 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD): Motion: Undanta delar av Borås från EBO 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen avslås 

 

Sammanfattning 

Andreas Exner och Kristian Silbvers har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att undanta delar av Borås från 

EBO. I de fall där länsstyrelser har godkänt en anmälan har Migrationsverket 

gjord en studie och inte funnit någon tydlig effekt av den nya lagen. Enligt 

Migrationsverket är närheten till familj och vänner viktigare än bidraget som 

dras in. Undantaget riskerar att öka den ekonomiska ojämlikheten och kan 

liknas vid social dumpning.  

Mittsamverkan blundar inte för att det finns utmaningar i dessa områden men 

av allt att döma har lagen inte haft någon tydlig effekt. Mittsamverkan satsar på 

utsatta områden och för att dessa satsningar inte ska vara förgäves kan vi inte 

vidta åtgärder som motverkar det vi vill uppnå i satsningarna vi gjort. 

 

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner och Kristian Silbvers har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att undanta delar av Borås från 

EBO genom att hemställa om ett yttrande hos Länsstyrelsen och översända 

yttrandet tillsammans med kommunfullmäktiges beslut till Migrationsverket.  

Asylsökande har rätt att välja var denna ska bosätta sig, antingen i ett av 

Migrationsverkets organiserade boenden eller att ordna med ett boende på egen 
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hand (EBO). De som ordnar boende på egen hand väljer så gott som alltid att 

bo hos släktingar och vänner. Sedan sommaren 2020 har det varit möjligt för 

kommuner att anmäla undantag för områden med socioekonomiska 

utmaningar. Om länsstyrelsen yttrar i linje med kommunens hemställan 

kommer Migrationsverket att undanta området. Det får det till följd att 

asylsökande som flyttar till och bor i ett sådant område inte får rätt till 

dagersättning. Reglerna har till syfte att minska koncentrationen av asylsökande 

i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Reglerna syftar också till 

att asylsökande i större utsträckning ska välja att bo i Migrationsverkets 

boenden eller i områden där förutsättningarna för integration är bättre.  

I de områden där undantag gäller har Migrationsverket gjord en studie och 

enligt verket är närheten till familj och vänner viktigare än dagersättningen. För 

den enskilde blir den ekonomiska situationen tuffare och släktingar och vänner 

får en ökad press att hjälpa till. En sådan utveckling motverkar integration och 

orsakar mer ekonomiska olikheter i områden som redan är ekonomiskt utsatta. 

Ett system där människor inte kan välja var de vill bo utan att förlora sin 

dagersättning riskerar att bidra med en ekonomisk ojämvikt i en kommun eller 

ett område. Det blir ett slags social dumpning, det vill säga när kommuner 

försöker att påverka människor som är i behov av stöd att bosätta sig i en 

annan kommun.   

Borås Stad sammanställer ett välfärdsbokslut vartannat år. I bokslutet görs 

jämförelser av flera olika parametrar för att ge politiker ett bra beslutsunderlag. 

I det senaste bokslutet pekas tre områden ut med sociala och ekonomiska 

utmaningar. Välfärdsbokslut har genomförts under flera år och visar att 

folkhälsan utvecklas positivt men den visar också att skillnaderna i livsvillkor 

mellan olika grupper ökar. I september 2020 fattade kommunstyrelsen ett 

strategiskt inriktningsbeslut om en första målbild för Socialt hållbart Borås. I 

mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden. I Budgetförslaget 

2022 beslöts mer pengar till skola, att arbetet med samhällsbyggnad ska 

intensifieras och att satsningar för trygghet och social hållbarhet prioriteras. 

Åtgärderna står i linje med Visionen om framtidens Borås. 

Mittsamverkan blundar inte för att det finns utmaningar i dessa områden men 

av allt att döma har lagen haft liten effekt på integrationen och inte uppnått det 

avsedda syftet. Erfarenheten från de områden som undantagits visar snarare på 

ökade ekonomiska olikheter och i en del fall också kunnat orsaka social 

dumpning. Mittsamverkan jobbar utifrån Visionen om framtidens Borås och 

satsningarna i kommunens utsatta områden klubbades hösten 2022. För att 

dessa satsningar inte ska vara förgäves kan vi inte vidta åtgärder som motverkar 

det vi vill uppnå i satsningar vi gjort. Kommunfullmäktige föreslår därför att 

motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Undanta 

delar av Borås från EBO, 2022-06-21 

 

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Jan Olausson                            

   T.f. Avdelningschef 

 



2022-06-22 
Borås Stad 

Kommunfullmäktige 
Motion 

 
 

 
  

 

Undanta delar av Borås från EBO 
  

  

Som asylsökande har man rätt att välja sitt eget boende. Den som inte vill bo i 

Migrationsverkets boende kan välja att ordna en bostad på egen hand. Många väljer att bo 

hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Den som väljer att 

ordna sitt boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden. 

 

 

Den 15 augusti 2020 ändrades förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 

gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska göras. Innan en kommun 

anmäler ett eller flera områden i kommunen till Migrationsverket ska Länsstyrelsen yttra sig. 

Av yttrandet ska de framgå om länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. 

Kommunen får inte anmäla ett område som länsstyrelsen invänt sig mot.  

  

 

Borås Stad etablerar vartannat år ett välfärdsbokslut. Syftet med välfärdsbokslutet är att 

möjliggöra jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett 

genusperspektiv. Sociala och ekonomiska utmaningar i de olika kommundelarna har 

kartlagts och analyserats för att ge politikerna ett bra beslutsunderlag inför beslut.  

  

 

I det senaste välfärdsbokslutet pekas tre områden särskilt ut, där indikatorerna och 

resultaten tydligt blottlägger rådande sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa områden 

är Norrby, Hässleholmen/Hulta, samt Sjöbo. Visserligen återfinns sociala och ekonomiska 

skillnader i andra områden än dessa, men skillnaderna är inte i lika stor omfattning.  

  

 

Lämpligen borde hela Borås undantas i EBO-lagstiftningen, men beaktat den förändrade 

förordningen möjliggörs endast att de mest utsatta områdena undantas. Då Borås Stad har 

ett gott underlag från välfärdsbokslutet, föreligger det inga hinder för staden att kontakta 

länsstyrelsen för ett yttrande, för att sedan anmäla till Migrationsverket om att undanta 

Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo från EBO-lagstiftningen.  

 

  

 

 



2022-06-22 
Borås Stad 

Kommunfullmäktige 
Motion 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta,  

  

Att  

  

hemställa om ett yttrande hos länsstyrelsen att undanta Norrby, 

Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO.  

Att  Översända yttrandet tillsammans med kommunfullmäktiges beslut 

till Migrationsverket.  

  

  

  

För Sverigedemokraterna,  

 

  

  Andreas Exner (SD)    Kristian Silbvers (SD)  

 Kommunalråd    Ledamot, Kommunstyrelsen  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och 

Innerstaden 1:1 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunen ingår två köpeavtal och ett genomförandeavtal med 

Specialfastigheter Sverige AB, med innebörden att: 

- Kommunen säljer ca 8056 kvm av Horngäddan 8 för 46 764 394 

kronor. 

- Kommunen säljer ca 5203 kvm av Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1 

för 29 673 678 kronor. 

- Specialfastigheter Sverige AB erlägger ett exploateringsbidrag om 

4 300 000 kronor till kommunen för byggnation av Brodalsgatan. 

Kommunfullmäktige delegerar till avdelningschef för Mark och exploatering att 

ingå kompletterande avtal om justering av köpeskillingen i enlighet med 

köpeavtalets intensioner samt att ingå kompletterande avtal till 

genomförandeavtalet i den mån det inte innebär betydande utökat ekonomiskt 

åtagande för kommunen. 

 

Datum 

2023-02-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

M1 



 

 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2023-00061 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2023-02-14 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 



 

 

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 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00061 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och 

Innerstaden 1:1 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen ingår två köpeavtal och ett genomförandeavtal med 

Specialfastigheter Sverige AB, med innebörden att: 

- Kommunen säljer ca 8056 kvm av Horngäddan 8 för 46 764 394 

kronor. 

- Kommunen säljer ca 5203 kvm av Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1 

för 29 673 678 kronor. 

- Specialfastigheter Sverige AB erlägger ett exploateringsbidrag om 

4 300 000 kronor till kommunen för byggnation av Brodalsgatan.  

Kommunfullmäktige delegerar till avdelningschef för Mark och exploatering att 

ingå kompletterande avtal om justering av köpeskillingen i enlighet med 

köpeavtalets intensioner samt att ingå kompletterande avtal till 

genomförandeavtalet i den mån det inte innebär betydande utökat ekonomiskt 

åtagande för kommunen. 

Sammanfattning 

Borås Stad och Specialfastigheter Sverige AB tecknade markanvisningsavtal 

gällande Horngäddan 8 och del av Innerstaden 1:1 redan 2017. 

Markanvisningsavtalet reglerar utöver marköverlåtelsen även utbyggnad av 

Brodalsgatan och hantering av eventuella markföroreningar inom området.  

Två köpeavtal samt ett genomförandeavtal har upprättats med 

Specialfastigheter Sverige AB. Köpeavtalen avser en fastighet för byggnation av 

polishus för Polismyndigheten och en fastighet för byggnation av häkte för 

Kriminalvården. 

Den fastighet där polishuset ska byggas (Tomt 1) är ca 8056 kvm och 

köpeskillingen är 46 764 394 kronor. Den fastighet där häktet ska byggas (Tomt 

2) är ca 5203 kvm och köpeskillingen för denna fastighet är 29 673 678 kronor. 

Priset för fastigheterna baseras på de planerade byggnadernas storlek. 

Fastigheterna säljs i befintligt skick, men Specialfastigheter ska hållas skadeslös 

för kostnader som uppkommer med anledning av eventuella markföroreningar, 
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genom att köpeskillingen reduceras med motsvarande summa som 

föroreningarna orsakar.  

Utöver de båda köpeavtalen så ingås också ett genomförandeavtal mellan 

parterna som reglerar att kommunen ansvarar för att Brodalsgatan färdigställs. 

Specialfastigheters bidrag till Brodalsgatan fastställs till 4 300 000 kronor.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunen och Specialfastigheter Sverige AB tecknade markanvisningsavtal 

gällande Horngäddan 8 och del av Innerstaden 1:1 redan 2017. 

Markanvisningsavtalet från 2017 ersattes med ett nytt 2021 som kompletterades 

ytterligare under 2022. Utöver marköverlåtelserna reglerar 

markanvisningsavtalet att kommunen ansvarar för att bygga ut Brodalsgatan 

och att kostnaden för utbyggnaden ska belasta byggprojekten inom kvarteret 

samt att köpeskillingen ska reduceras med den merkostnad som eventuella 

markföroreningar orsakar. Området ligger i centrum, norr om Brodalsmotet. 

I samband med att markanvisningsavtalet tecknades så initierades ändring av 

detaljplanen för att möjliggöra planerad exploatering med tre verksamheter på 

tre tomter. Den ändrade detaljplanen vann laga kraft under 2022 avseende två 

av de tre tomterna. För den tredje tomten pågår fortfarande planändringen. 

Den tredje tomten ska användas som etableringsyta i samband med 

byggnationen. 

Markanvisningsavtalet ersattes med ett nytt som tecknades 2021. 

Markanvisningsperioden gäller till och med 2024-06-31. Nu verkställs 

markanvisningen avseende de två tomter som omfattas av den planändring som 

vunnit laga kraft. Markanvisningen gäller fortsatt för den tredje tomten. 

Två köpeavtal samt ett genomförandeavtal har upprättats med 

Specialfastigheter Sverige AB. Köpeavtalen avser en fastighet för byggnation av 

polishus för Polismyndigheten och en fastighet för byggnation av häkte för 

Kriminalvården. Inom området finns parkeringsanläggningar som ska avvecklas 

av den tidigare arrendatorn, Borås kommuns Parkerings AB, inför att köparen 

tillträder fastigheterna. 

Den fastighet där polishuset ska byggas (Tomt 1) är ca 8056 kvm och utgör del 

av Horngäddan 8. Köpeskillingen är 46 764 394 kronor. Polishuset ska 

innehålla kontorsytor, arbetslokaler och garage för tjänstefordon. Den fastighet 

där häktet ska byggas (Tomt 2) är ca 5203 kvm och utgör till större delen en del 

av Horngäddan 8 samt en mindre den av Innerstaden 1:1. Köpeskillingen för 

denna fastighet är 29 673 678 kronor. Specialfastigheter ska senast 2024-12-31 

ha påbörjat byggnationen på de båda fastigheterna. 

Fastigheterna säljs i befintligt skick, men parterna kommer i de båda 

köpeavtalen överens om att Specialfastigheter ska hållas skadeslös för kostnader 

som uppkommer med anledning av eventuella markföroreningar. Ersättning för 

nedlagda kostnader på grund av markföroreningar ska ersättas genom att 

köpeskillingen reduceras med motsvarande belopp. 
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Priset baseras, i de båda köpeavtalen, på byggnationens storlek som 

Specialfastigheter planerar för. Om byggnationen överstiger den redovisade 

bruttoarean ska köpeskillingen justeras samt om Specialfastigheter i ett senare 

skede utökar byggnationen inom fastigheten ska en tilläggsköpeskilling erläggas 

till kommunen. 

Utöver de båda köpeavtalen så ingås också ett genomförandeavtal mellan 

parterna. Genomförandeavtalet reglerar att Brodalsgatan, som endast delvis är 

utbyggd idag, ska byggas ut i sin helhet fram till riksväg 40, där en vägport 

under riksvägen är planerad. Kommunen ansvarar för att Brodalsgatan 

färdigställs i sin helhet efter att vägporten byggts och lanserats på plats. 

Kostnaden för att färdigställa Brodalsgatan bedöms översiktligt till 7 500 000 

kronor. Specialfastigheters exploateringsbidrag till Brodalsgatan fastställs till 4 

300 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal, Tomt 1, polishus 

2. Köpeavtal, Tomt 2, häkte 

3. Genomförandeavtal, Brodalsgatan 

4. Översiktskarta 

5. Tomtkarta 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Borås kommuns Parkerings AB 

3. Borås Energi och Miljö AB 

4. Borås Elnät AB 

5. christian.wallenborg@specialfastigheter.se 

6. sofia.lilja@specialfastigheter.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 
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Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Centrum

Horngäddan 8 med flera

Godkännande

Upprättad 2022-01-24 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin
Planarkitekt

Samråd
2020-04-23 SBN

Granskning 

2021-06-24 SBN

Antagande
KF

Laga kraft

Skala: 

4025 5050 Meter10 15 20 4530 35

1:500 A1, Skala  1:1000 A3

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

KriminalvårdD1

Kriminalvård utan utrymmen för stadigvarande vistelseD2

TransformatorstationE1

KontorK

ParkeringP

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Av den totala byggrätten inom egenskapsområdet får 20% inte byggas högre än +142 meter i

nockhöjd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Taktäckning ska vara av sedum eller motsvarande växtlighet på byggnader större än 30

kvadratmeter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasad ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material och
utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Entrévåning mot norr ska vara minst 4,5 meter hög (överkant golvbjälklag till överkant
golvbjälklag).,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Minst 50 % av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och byggnadens publika
funktion ska vara tydlig.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Huvudentréer ska vara vända mot Brodalsgatan. Avståndet mellan entréplanets fasad och
gatan ska vara minst 1,5 meter på en bredd av minst 4 meter vid huvudentrén,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Utbyggnad av förbindelsegång får ske ovan en fri höjd av minst 5 meter över marknivå.,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Parkeringshus ska förses med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i VA-nätet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken ska utformas för allmän gång- och cykeltrafik,  4 kap. 10 §

n2 Plantering och dagvattenhantering ska finnas.,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m1 Dike, tråg eller vall som hindrar spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas.
Diket/tråget ska vara minst 0,3 meter djup och 3 meter brett. Vall ska vara minst 0,3 meter
hög.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning bort från både riksväg 40 och järnvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Fasader i sydlig riktning ska uppfylla brandklass EI30 (fönster EW30) och får uppföras utan
avstånd från dike. Brandfarlig vätska ska hindras från att rinna in i byggnaden, exempelvis via
garageinfarter,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Fasader ska utföras i obrännbart material,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m4 Byggnader förses med ett inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssystemet
stängs av på grund av olycka med farligt gods,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m5 Ventilationssystem ska vara manuellt avstängningsbara, och automatiskt avstängningsbara
vid gasindikation.  Friskluftsintag ska placeras på en höjd över nollplanet på minst +152 meter,
eller på tak om byggnaden är lägre, och placeras bortvänt från riksväg 40,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m6 Utomhusrastgårdar ska vara placerade på tak på en höjd på minst +158 meter över nollplanet
och ska vara omgärdade av obrännbart material till en höjd av minst 2 meter från rastgårdens
golvnivå.  Rastgården ska ha direkt tillgång till en säker inomhusmiljö.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m7 Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för bostäder enligt förordning
om trafikbuller vid byggnader med häktesceller klaras. Rastgårdar ska klara föreskrivna
riktvärden för uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Fönster vända mot farligt godsled ska vara icke-öppningsbara,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats,
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked för kontor och kriminalvård får inte ges förrän dike som skyddsåtgärd mot riksväg 40 har anlagts.,  4 kap. 14 § 1 st
2 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt
a1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap.  §

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.
Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt
PIK-listan.
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anna Christensen (M): 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

Datum 

2023-01-31 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-01 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2022-00880 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2023-01-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 
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Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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Handläggare 
033 353706 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00880 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anna Christensen (M): 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 

lämnat in förslagen: 

 Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av 

solceller prövas. 

 Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga 

byggnader. 

 Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av 

solceller/förnybar energi i kommunala byggnader. Denna ska redovisas 

och revideras efter hand. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden som 2023-01-24 

beslutade tillstyrka motionen. Nämnden kommenterade i beslutet att de förslag 

som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de 

utvecklingsområden Lokalförsörjningsnämnden beslutat om i budget 2023 samt 

de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad.  

Ärendet i sin helhet 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 

lämnat in en motion där hon framför att klimatanpassa är smart och 

miljövänligt. Därför ska det finnas krav på att de kommunala byggnader som 

planerar att byggas ska vara energieffektiva med förnybar energi eftersom både 

värme- och elproduktion ofta medför en negativ miljöpåverkan. En god 

energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre 

driftskostnader och en minskad miljöpåverkan vilket innebär både en besparing 

av skattemedel och miljö. Motionären menar att företagare och privatpersoner 
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ligger i framkant när det gäller solenergi vilket även kommunen ska göra. Av 

dessa anledningar föreslår motionären:  

 Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av 

solceller prövas. 

 Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga 

byggnader. 

 Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av 

solceller/förnybar energi i kommunala byggnader. Denna ska redovisas 

och revideras efter hand. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden som 2023-01-24 

beslutade tillstyrka motionen. Nämnden kommenterade i beslutet att de förslag 

som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de 

utvecklingsområden Lokalförsörjningsnämnden beslutat om i budget 2023 samt 

de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över motion från Lokalförsörjningsnämnden 

2. Motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera Borås kommuns 

byggnader 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



2023-01-24 

ALTERNATIVT FÖRSLAG – Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut: 

Då de förslag som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden LFN 
beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige föreslås att 
motionen tillstyrkes med nämndens yttrande. 

Moderaterna i Lokalförsörjningsnämnden 

Anna Christensen 
Annelie Jernberg 
Viola Orbelin 
Stefan Medin 



Protokollsanteckning till Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 2023-01-24: 

Angående yttrande över motion: Energieffektivisera Borås 

kommuns byggnader 

Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning förtydliga att frågan som tas upp av motionen är 

tillgodosedd bland annat genom de uppdrag som Vänsterpartiet fick igenom i budgetförhandlingarna 

med Mitt-samverkan, avseende inventering av byggnader lämpliga för solceller i befintligt bestånd. 

Vänsterpartiet ser med tillförsikt fram emot att följa detta arbete under mandatperioden. 

 

 

För Vänsterpartiet i Lokalförsörjningsnämnden 

Jimmy Johansson 
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Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr LFN 2022-004121.1.3.1 

Yttrande över Motion: Energieffektivisera Borås 
kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 
framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 
LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 
Kommunfullmäktige. 

Förslag  
Moderaterna har inkommit med ett alternativt förslag till yttrande över Motion: 
Energieffektivisera Borås kommuns byggnader. Förslaget är att tillstyrka 
motionen. Det alternativa förslaget biläggs protokollet.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner det alternativa förslaget. 

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 
framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 
LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 
Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 

Jimmy Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

Sammanfattning av ärendet  

Lokalförsörjningsnämnden har sedan 2015 utrett möjligheten till installation av 
solceller vid varje nybyggnation och större ombyggnation. Framöver kommer 
ytanvändningen för detta att maximeras.  

Sedan 2015 har också det befintliga beståndet löpande inventerats för att 
identifiera fastigheter där det är möjligt att installera solceller och arbetet har 
löpande intensifierats. För att en installation ska vara möjlig måste taket 
uppfylla kraven avseende snölast och intygas av byggkonsult. Även besiktning 
av takyta görs för att säkerställa att takpapp och takpannor är i tillfredsställande 
skick. I dagsläget är det 41 st objekt som bedömts lämpliga för installation av 
solceller. Av dessa är 32 stycken klara och anläggningarna i full drift. 

Kommunfullmäktiges indikatorer har sedan 2015 inkluderat åtgärder inom 
installation av solceller. Det tidigare målet för 2025 om 350 mWh uppnåddes 
2020 (663 mWh) och istället för ett fast målvärde har indikatorn från 2022 
istället varit: ”Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh” 
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Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Elproduktionen från solceller har sedan 2015 ökat från 89 mWh till 909 mWh 
2021. 

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-12-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00880 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Energieffektivisera Borås kommuns 

byggnader 

 

Remissinstanser 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2023-01-24. 

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

Ange diarienummer KS 2022-00880 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706
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Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 198   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2022-11-23 Motion av Magnus Sjödahl (KD), Gunilla Christoffersson (KD) 

och Lisa Berglund (KD): Anordna en årlig hälsovecka. 
Dnr 2022-00874 1.1.1.1 

 
2022-11-23 Motion av Helena Ishizaki (KD) och Gunilla Christoffersson 

(KD): Återanvändningscentral – kreativitet och skapande med 
hållbarhetsperspektiv 
Dnr 2022-00875 1.1.1.1 

 
2022-11-23 Motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera Borås 

kommuns byggnader. 
Dnr 2022-00880 1.1.1.1      

 

 



  2022-11-23 
 

 

 

 

 

 

Motion 

 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Att klimatanpassa är smart och miljövänligt. Borås växer och bygger i snabb takt. Av de 

kommunala byggnader som planeras att byggas ska ett krav vara att byggnaden ska vara 

energieffektiv med förnybar energi. 

Både värme- och elproduktion medför ofta en negativ miljöpåverkan.  

En god energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre driftkostnader 

och en minskad miljöpåverkan. Lägre driftskostnad bidrar även till att både skattemedel och 

miljön besparas. Förnybar energi borde installeras i samtliga av Borås stads byggnader. 

Många företagare och privatpersoner ligger i framkant när det gäller solenergi, det ska även 

kommunen göra. 

Av denna anledning föreslår jag: 

Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av solceller prövas. 

Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga byggnader. 

Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av solceller/förnybar energi  i 
kommunala byggnader. Denna ska redovisas och revideras efter hand. 

 

 

Anna Christensen (M) 

 

 

  

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2023-01-24 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00412 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Motion: Energieffektivisera Borås 

kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 

framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 

LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 

Kommunfullmäktige. 

Förslag  

Moderaterna har inkommit med ett alternativt förslag till yttrande över Motion: 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader. Förslaget är att tillstyrka 

motionen. Det alternativa förslaget biläggs protokollet.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner det alternativa förslaget. 

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 

framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 

LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 

Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 

Jimmy Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har sedan 2015 utrett möjligheten till installation av 

solceller vid varje nybyggnation och större ombyggnation. Framöver kommer 

ytanvändningen för detta att maximeras.  

 

Sedan 2015 har också det befintliga beståndet löpande inventerats för att 

identifiera fastigheter där det är möjligt att installera solceller och arbetet har 

löpande intensifierats. För att en installation ska vara möjlig måste taket 

uppfylla kraven avseende snölast och intygas av byggkonsult. Även besiktning 

av takyta görs för att säkerställa att takpapp och takpannor är i tillfredsställande 

skick. I dagsläget är det 41 st objekt som bedömts lämpliga för installation av 

solceller. Av dessa är 32 stycken klara och anläggningarna i full drift. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer har sedan 2015 inkluderat åtgärder inom 

installation av solceller. Det tidigare målet för 2025 om 350 mWh uppnåddes 

2020 (663 mWh) och istället för ett fast målvärde har indikatorn från 2022 

istället varit: ”Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh” 

 

Elproduktionen från solceller har sedan 2015 ökat från 89 mWh till 909 mWh 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Sturegatan 36 
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lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00412 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Motion: Energieffektivisera Borås 

kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 

framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 

LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 

Kommunfullmäktige. 

Förslag  

Moderaterna har inkommit med ett alternativt förslag till yttrande över Motion: 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader. Förslaget är att tillstyrka 

motionen. Det alternativa förslaget biläggs protokollet.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner det alternativa förslaget. 

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 

framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 

LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 

Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 

Jimmy Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har sedan 2015 utrett möjligheten till installation av 

solceller vid varje nybyggnation och större ombyggnation. Framöver kommer 

ytanvändningen för detta att maximeras.  

 

Sedan 2015 har också det befintliga beståndet löpande inventerats för att 

identifiera fastigheter där det är möjligt att installera solceller och arbetet har 

löpande intensifierats. För att en installation ska vara möjlig måste taket 

uppfylla kraven avseende snölast och intygas av byggkonsult. Även besiktning 

av takyta görs för att säkerställa att takpapp och takpannor är i tillfredsställande 

skick. I dagsläget är det 41 st objekt som bedömts lämpliga för installation av 

solceller. Av dessa är 32 stycken klara och anläggningarna i full drift. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer har sedan 2015 inkluderat åtgärder inom 

installation av solceller. Det tidigare målet för 2025 om 350 mWh uppnåddes 

2020 (663 mWh) och istället för ett fast målvärde har indikatorn från 2022 

istället varit: ”Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh” 

 

Elproduktionen från solceller har sedan 2015 ökat från 89 mWh till 909 mWh 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



  2022-11-23 
 

 

 

 

 

 

Motion 

 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Att klimatanpassa är smart och miljövänligt. Borås växer och bygger i snabb takt. Av de 

kommunala byggnader som planeras att byggas ska ett krav vara att byggnaden ska vara 

energieffektiv med förnybar energi. 

Både värme- och elproduktion medför ofta en negativ miljöpåverkan.  

En god energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre driftkostnader 

och en minskad miljöpåverkan. Lägre driftskostnad bidrar även till att både skattemedel och 

miljön besparas. Förnybar energi borde installeras i samtliga av Borås stads byggnader. 

Många företagare och privatpersoner ligger i framkant när det gäller solenergi, det ska även 

kommunen göra. 

Av denna anledning föreslår jag: 

Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av solceller prövas. 

Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga byggnader. 

Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av solceller/förnybar energi  i 
kommunala byggnader. Denna ska redovisas och revideras efter hand. 

 

 

Anna Christensen (M) 

 

 

  

 



2023-01-24 

ALTERNATIVT FÖRSLAG – Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut: 

Då de förslag som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden LFN 
beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige föreslås att 
motionen tillstyrkes med nämndens yttrande. 

Moderaterna i Lokalförsörjningsnämnden 

Anna Christensen 
Annelie Jernberg 
Viola Orbelin 
Stefan Medin 



Protokollsanteckning till Lokalförsörjningsnämndens sammanträde 2023-01-24: 

Angående yttrande över motion: Energieffektivisera Borås 

kommuns byggnader 

Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning förtydliga att frågan som tas upp av motionen är 

tillgodosedd bland annat genom de uppdrag som Vänsterpartiet fick igenom i budgetförhandlingarna 

med Mitt-samverkan, avseende inventering av byggnader lämpliga för solceller i befintligt bestånd. 

Vänsterpartiet ser med tillförsikt fram emot att följa detta arbete under mandatperioden. 

 

 

För Vänsterpartiet i Lokalförsörjningsnämnden 

Jimmy Johansson 
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2023-01-24 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 Dnr LFN 2022-004121.1.3.1 

Yttrande över Motion: Energieffektivisera Borås 
kommuns byggnader 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 
framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 
LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 
Kommunfullmäktige. 

Förslag  
Moderaterna har inkommit med ett alternativt förslag till yttrande över Motion: 
Energieffektivisera Borås kommuns byggnader. Förslaget är att tillstyrka 
motionen. Det alternativa förslaget biläggs protokollet.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner det alternativa förslaget. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen då de förslag som 
framgår av motionen redan är omhändertagna genom de utvecklingsområden 
LFN beslutat om i budget 2023 samt de uppdrag som givits nämnden av 
Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 

Jimmy Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden har sedan 2015 utrett möjligheten till installation av 
solceller vid varje nybyggnation och större ombyggnation. Framöver kommer 
ytanvändningen för detta att maximeras.  

Sedan 2015 har också det befintliga beståndet löpande inventerats för att 
identifiera fastigheter där det är möjligt att installera solceller och arbetet har 
löpande intensifierats. För att en installation ska vara möjlig måste taket 
uppfylla kraven avseende snölast och intygas av byggkonsult. Även besiktning 
av takyta görs för att säkerställa att takpapp och takpannor är i tillfredsställande 
skick. I dagsläget är det 41 st objekt som bedömts lämpliga för installation av 
solceller. Av dessa är 32 stycken klara och anläggningarna i full drift. 

Kommunfullmäktiges indikatorer har sedan 2015 inkluderat åtgärder inom 
installation av solceller. Det tidigare målet för 2025 om 350 mWh uppnåddes 
2020 (663 mWh) och istället för ett fast målvärde har indikatorn från 2022 
istället varit: ”Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh” 
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Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Elproduktionen från solceller har sedan 2015 ökat från 89 mWh till 909 mWh 
2021. 

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

 



  2022-11-23 
 

 

 

 

 

 

Motion 

 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Att klimatanpassa är smart och miljövänligt. Borås växer och bygger i snabb takt. Av de 

kommunala byggnader som planeras att byggas ska ett krav vara att byggnaden ska vara 

energieffektiv med förnybar energi. 

Både värme- och elproduktion medför ofta en negativ miljöpåverkan.  

En god energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre driftkostnader 

och en minskad miljöpåverkan. Lägre driftskostnad bidrar även till att både skattemedel och 

miljön besparas. Förnybar energi borde installeras i samtliga av Borås stads byggnader. 

Många företagare och privatpersoner ligger i framkant när det gäller solenergi, det ska även 

kommunen göra. 

Av denna anledning föreslår jag: 

Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av solceller prövas. 

Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga byggnader. 

Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av solceller/förnybar energi  i 
kommunala byggnader. Denna ska redovisas och revideras efter hand. 

 

 

Anna Christensen (M) 

 

 

  

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 

Oliver Öberg (M): Hur kan kommunen underlätta för 

företagen? 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet anses besvarat och därmed avslutat. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2020-00287 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2023-01-25 Magnus Widén 

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00287 1.2.4.0 

  

 

Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 

Oliver Öberg (M): Hur kan kommunen underlätta för 

företagen? 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet anses besvarat och därmed avslutat.        

Ärendet i sin helhet 

I ärendet så föreslår Niklas Arvidsson (KD) och Oliver Öberg (M) att 

stadsledningskansliet får i uppdrag att se över nivån på taxor och avgifter och 

även tillfälliga ersättningsregler för LOV-företag med anledning av covid-19. 

Under pandemin vidtog kommunen ett antal åtgärder för att minska dess 

påverkan och underlätta för näringslivet. Nedan är några åtgärder beskrivna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29  

 Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av 

företag i Borås Stad för 2020.  

 Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av 

företag i Borås Stad för 2020.  

 Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag 

i Borås Stad för uteservering och torghandel för 2020. 

Sociala omsorgsnämnden beslutade att tillfälligt stänga daglig verksamhet som 

drivs i kommunal regi. I syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19 

tilläts inte heller brukare boende i kommunala bostäder med särskild service för 

vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS att delta i daglig 

verksamhet som drivs i privat regi enligt lagen om valfrihetssystem. 

Sociala omsorgsnämnden beslutade att betala ersättning enligt avtalsförlagan för 

LSS daglig verksamhet. 

Borås Stad tog inte ut någon tillsynsavgift för serveringstillstånd under 2021. 

Det förekom även andra åtgärder för att underlätta för företagen under 

pandemin, en uppmärksammad åtgärd var de fria luncher för distanspluggande 

gymnasieelever med take away-lunch hos restauranger. En annan åtgärd var 

ändrade betalningsrutiner för att snabbar betala fakturor. 

I dagsläget när det kritiska läget av pandemin är över är det inte aktuellt med 

fler åtgärder. 
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Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Oliver Öberg (M): Hur 

kan kommunen underlätta för företagen? 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Initiativärende  Kommunstyrelsen 
  2020-03-16 

     
 

 
 
 
Initiativärende: Hur kan kommunen underlätta för företagen? 

 
Coronavirusets spridning innebär ett allvarligt hot mot folkhälsan. Det innebär även ett hårt slag mot 
företag inom olika branscher.  
 
Företagen skapar arbetstillfällen som genererar de skattemedel som vi behöver för att finansiera 
välfärden. Under den här extraordinära situationen behöver vi som kommun göra allt vi kan för att 
underlätta för lokala företagare. En konkret åtgärd som kommunen kan vidta är att se över om nivån 
på taxor och avgifter tillfälligt kan sänkas eller undantas.  
 
Smittspridningen riskerar även att slå hårt mot LOV-företag, då antalet utförda timmar kan komma 
att minska. Vi menar därför att det vore av vikt att undersöka möjligheterna att under en tillfällig 
period, övergå till att ersätta företagen för beviljad tid istället för utförd tid. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar alla initiativ som syftar till att underlätta situationen 
för företagen i kommunen under den här extraordinära situationen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
Statsledningskansliet ges i uppdrag att se över om nivån på taxor och avgifter kan sänkas eller 
undantas tillfälligt till följd av Covid 19s konsekvenser, samt 
 
Stadsledningskansliet ges i uppdrag att se över om tillfälliga ersättningsregler för LOV-företag kan 
införas, där ersättningen utgår ifrån beviljad tid istället för utförd tid. 
 
 
Allianspartierna i Borås  

 
Kristdemokraterna   Moderaterna 
 
Niklas Arvidsson  Oliver Öberg  
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022 godkänns. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2023-00066 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carina Andell 
 

Datum 

2023-01-19 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00066 1.2.3.2 

  

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022 godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 

De genomförda kontrollerna föranleder inte några specifika åtgärder. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2022 (Kommunstyrelsen) 

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2022 

Kommunstyrelsen 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Delegation Risk att beslut inte kan tas p g a 
att beslutsunderlag hänvisar till 
bilagor som saknas i ärendet, 
vilket kan leda till att viktig 
verksamhet försenas. 
 
Risk att beslut inte kan tas p g a 
att beslutsunderlag hänvisar till 
bilagor som saknas i ärendet, 
vilket kan leda till att viktig 
verksamhet försenas. 

Kontrollera att beslutet är juridiskt 
korrekt 
 
Stickprov 20 st KS-beslut 

20 st Kommunstyrelseprotokoll har 
granskats och samtliga anses juridiskt 
korrekta. 

 

Risk att beslutsunderlag saknar 
konsekvensanalys vilket gör det 
svårt för KS att följa upp och 
värdera risker i fattade beslut 
 
Risk att beslutsunderlag saknar 
konsekvensanalys, vilket gör det 
svårt för KS att följa upp och 
värdera risker i fattade beslut 

Kontrollera att beslutsunderlag 
innehåller information om 
konsekvenser både för 
kommunen och andra parter 
 
Stickprov 20 st KS-beslut 

20 st Kommunstyrelsebeslut har 
granskats och av dessa saknar 12 st 
beslut en konsekvensbeskrivning 

 

Uppsikt Risk att vi inte har fokus på 
grunduppdragen 
 
Risk att vi inte har fokus på 
grunduppdragen p g a för många 
uppdrag och indikatorer vilket 
sannolikt leder till att vi inte 
arbetar med rätt frågor 

Kontrollera att uppdrag från KF till 
KS genomförs 
 
Kontrollera status på KS uppdrag 
i Stratsys 

Kommunstyrelsens rapport per tertial 2 
till Kommunfullmäktige visar att av de 
33 pågående uppdragen är 3 st helt 
genomförda, 27 st delvis genomförda 
och 3 st ej genomförda. De 3  
uppdragen som inte är genomförda är: 
1. KS får i uppdrag att utreda hur 
kommunen kan fortsätta arbetet med 
att optimera och samordna sina 
transporter, eventuellt i ett 
logistikcenter. 
2. Ett förslag för utveckling av Stora 
Torget ska tas fram. Här inväntas 
besked om uppdragets intentioner. 
3. KS får i uppdrag att utreda om 
införandet av distributionscentralen har 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

lett till merkostnader för de nämnder 
som har tillagningskök. 
Samtliga pågående uppdrag bedöms 
vara helt eller delvis genomförda vid 
2022 års utgång och därmed anses KS 
haft fokus på att genomföra 
grunduppdragen. 
 

Risk att handlingar från nämnder 
och bolag inte når KS inom rimlig 
tid, vilket kan leda till att 
uppsiktsplikten inte upprätthålls. 
 
Risk att handlingar från nämnder 
och bolag inte når KS inom rimlig 
tid, vilket kan leda till att 
uppsiktsplikten inte upprätthålls 

Kontrollera att protokoll från 
nämnder och bolag kommer till 
KS i rimlig tid efter det att mötet 
hållits 
 
Stickprov på 20 st 
nämndsprotokoll och 20 st 
bolagsprotokoll 

20 st bolagsprotokoll har granskats och 
samtliga bedöms ha inkommit till 
Kommunstyrelsen i rimlig tid efter att 
mötet hållits. Nämndernas protokoll 
skickas inte till Kommunstyrelsen utan 
publiceras löpande på Borås stads 
hemsida. 

 

Risk för informationsläckage av 
sekretessbelagda uppgifter 
 
Risk för informationsläckage av 
sekretessbelagda uppgifter 

Kontrollera att berörda inom KS 
har kunskap om 
informationssäkerhet 
 
Kontrollera att alla politiker och 
anställda har genomgått 
utbildning under året 

Alla tjänstemän på 
Stadsledningskansliet har erbjudits 
informationssäkerhetsutbildning i form 
av flera korta utbildningstillfällen som 
kommer till den anställde via e-post. En 
liknande 
informationssäkerhetsutbildning som 
riktar sig till politiker kommer startas 
våren 2023 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Personal- och lönekontroller Risk att inte kunna rekrytera 
bristyrken 
 
Risk att vi inte kan utföra vår 
verksamhet p g a svårigheter att 
rekrytera bristyrken inom SKA 

Kontrollera andel tillsatta tjänster i 
förhållande till antal 
rekryteringstillfällen av bristyrken 
definierade av Personal och 
förhandling 
 
Kontrollera andel tillsatta tjänster 
av antal rekryteringstillfällen av 
IT/Systemvetare, Ingenjörer, 

Samtliga tjänster som IT/systemvetare, 
ingenjörer, arkitekter, lantmätare och 
fysiska planerare rekryterade under 
2022 är tillsatta. Under året har dock 
två stycken tjänster inom upphandling 
och inköp, en avtalscontroller och en 
upphandlingsadministratör,  inte kunnat 
tillsättas.  
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment och 
kontrollmetod 

Analys 2022 Åtgärd 

Arkitekter, Lantmätare och 
Fysiska planerare 

2 Uppföljning direkta åtgärder 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Boråsförslag: Katthem - sponsrat av Borås kommun 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avslår Boråsförslaget om ett sponsrat Katthem av Borås 

Stad. 

 

 

 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2023-00085 2.4.3.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2023-01-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00085 2.4.3.25 

  

 

Boråsförslag: Katthem - sponsrat av Borås kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår Boråsförslaget om ett sponsrat Katthem av Borås 

Stad. 

Ärendet i sin helhet 

Förslagsställaren föreslår ett katthem i Borås som drivs med hjälp av donationer 
och stöd från Borås Stad. Syftet är bland annat att höja kattens status, kastrera 
katter som springer lösa samt registrera oregistrerade katter. En gemensam 
organisation skulle enligt förslagsställaren dessutom vara mer lättjobbad och 
minska lidandet för herrelösa katter. 
 
Miljöförvaltningen i Borås Stad har kontrollerat hur många klagomål som 
kommit in vad gäller katter, och resultatet visar att det inte har kommit några 
sådana klagomål de senaste åren. Vissa år har dock Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län informerat om salmonellasmitta hos katter via småfåglar, vilket 
skulle kunna vara ett problem eftersom smittade katter bör hållas inomhus 
under en period. Ur den aspekten skulle ett katthem kunna vara positivt, men 
det är samtidigt inte en kommunal uppgift att driva eller sponsra sådan 
verksamhet.  
 
Vi tackar därför för förslaget men avslår detsamma. 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Miljöförvaltningen gällande förslag om katthem sponsrat av 

Borås kommun 

2. Boråsförslag: Katthem - sponsrat av Borås kommun 

Beslutet expedieras till 

1. Förslagsställaren 

2. Administrativa enheten, Stadsledningskansliet 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén  

Ekonomichef 

 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  
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Datum 
2023-01-09 

Dnr 
2022-4587  

Julia Frick, 033-35 30 26 
julia.frick@boras.se 

  

 
 Stadsledningskansliets administrativa enhet 

Borås Stad 
 
borasforslaget@boras.se 

Yttrande från Miljöförvaltningen gällande förslag om 
katthem sponsrat av Borås kommun 
 

Ärendet 
Via tjänsten Boråsförslaget har det inkommit ett förslag om att Borås kommun ska 
sponsra ett katthem för herrelösa katter i Borås. Förslaget har vidarebefordrats till 
Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen bedöms inte vara rätt förvaltning att ta 
ställning i frågan men vill med denna skrivelse framföra yttrande i ärendet.  
 

Problembilden, herrelösa katter i Borås  
Miljöförvaltningen har inte kännedom om i vilken utsträckning herrelösa katter är ett 
problem i Borås. Vid sökning i nuvarande ärendehanteringssystem för Miljötillsyn 
återfinns inga inkomna klagomål avseende katter de senaste åren. Däremot får 
Miljöförvaltningen vissa år information från Länsstyrelsen om salmonellasmittade 
katter i Borås (smittan kommer ofta från salmonellasmittade småfåglar). Efter att 
katten blivit smittad bör den hållas inomhus under en period för att minska risken för 
ytterligare smittspridning. Herrelösa katter i samhället ökar således risken för 
spridning av salmonella eftersom dessa katter inte behandlas eller hålls 
inomhus/under uppsikt. I den aspekten är ett katthem där herrelösa katter tas in för 
adoption och hälsoundersökning m.m. positivt (då det minskar mängden herrelösa 
katter i Borås). I övrigt har Miljöförvaltningen inga tydliga indikationer om att 
herrelösa katter är ett problem i Borås.  
 

Katthem – undvika störning för kringboende 
Djurhållning ska alltid bedrivas enligt miljöbalkens hänsynsregler och på ett sådant 
sätt att störning i miljöbalkens mening inte uppstår, dvs. så att olägenhet med risk för 
människors hälsa eller miljö inte uppstår.  
 
Vid startande av ett katthem bör man se till att placeringen av katthemmet är lämpligt 
och att det finns tydliga rutiner för verksamheten. Detta för att verksamheten inte ska 
innebära störning för kringboende genom t.ex. lukt och ljud. Härtill bör hänsyn tas till 
att grannar kan vara allergiska. Det bedöms olämpligt att katthemmets katter springer 
fritt i trädgård/på uteplats som delas med andra grannar med tanke på att katternas 
avföring då riskerar spridas i t.ex. rabatter och sandlådor där barn leker.  
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Datum 
2023-01-09 

Dnr 
2022-4587 

 

 
Avföring och avfall (t.ex. kattsand, rester från kattmat m.m.) ska tas om hand så att 
det inte uppstår störande lukter eller innebär risk för skadedjur så som råttor och 
möss. Kärl för förvaring av såväl avfall och foder ska uppföras så att inte skadedjur 
kan ta sig in.  
 
Vidare bör personal på katthemmet ha lämpliga hygienrutiner för att undvika 
smittspridning. Noteras bör att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra 
kapitel gäller alla verksamheter, inklusive katthem.   
 

Övrigt  
Observera att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att starta ett katthem. Det är 
Länsstyrelsen som hanterar tillståndet och som har tillsynsansvar över djurens 
välmående. Kommunen, dvs. Miljöförvaltningen, hanterar klagomål på verksamheter 
som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö.  
 

Julia Frick 
Handläggare 
Avdelningen Miljötillsyn 
 
 
 
 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borgensavgift med 0,7% påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatta lån på 2 341 250 kr. 

Borgensavift med 0,8% påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatta lån på 26 072 082 kr. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2022-00791 2.4.2.4 Programområde 01 

Handläggare: Carina Andell 
 

Datum 

2023-01-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00791 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borgensavgift med 0,7% påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatta lån på 2 341 250 kr. 

Borgensavift med 0,8% påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatta lån på 26 072 082 kr. 

 

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 

Borås stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 

Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 

En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 

även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 

externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 

marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 

låneomsättning. 

Låneomsättning av befintligt borgensåtagande 

Under perioden november 2021 till och med december 2022 har Riksbyggens 

kooperativa hyresgästförening Blombacka och Riksbyggens kooperativa 

hyresgästförening Skogslid omsatt lån som ryms inom Borås stad ursprungliga 

borgensåtaganden för föreningarna. 

Borgensavgift behöver fastställas för lån på 2 341 250 kr för Riksbyggens 

kooperativa hyresgästförening Blombacka. Uppgift från kreditgivaren har visat 

på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen respektive utan 

kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig borgensavgift. 

Mot bakgrund av delegationsbeslut 24/2021 diarienummer 2021-00008 samt 

kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,7% avseende lån på 

2 341 250 kr. 

Borgens avgift behöver fastställs för lån på 26 072 082 kr för Riksbyggens 

kooperativa hyresgästförening Skogslid. Uppgift från kreditgivaren har visat på 

skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen respektive utan kommunal 

borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig borgensavgift. 
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Mot bakgrund av delegationsbeslut 22/2022 diarienummer 2022-00008 samt 

kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,8% avseende lån på 

26 072 082 kr. 

 

Beslutsunderlag 

- 

 

Samverkan 

- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. una-Maria.x.Naxthon@riksbyggen.se 

2. camilla.Johansson@riksbyggen.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en ställplats på parkeringsytan bakom 

Gina Tricot. 

Datum 

2023-02-01 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00892 1.4.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2023-01-17 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00245 3.3.6.0 

  

 

Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en ställplats på parkeringsytan bakom 

Gina Tricot. 

Ärendet i sin helhet 

Förslagsställaren föreslår att Borås Stad ska anlägga en ställplats för husbilar på 

ytan bakom Gina Tricot istället för dagens ställplats som finns på Astern. 

Frågeställaren vill ha en central plats vilket skulle göra det lättare för besökare 

med husbilar att besöka vår stad. 

Nuvarande ställplats i kvarteret Astern är en tillfällig lösning. Ett större 

stadsomvandlingsprojekt pågår för hela Pulsenområdet, där Astern ingår, och i 

det förslaget så finns inte ytor för husbilar med. 

Tidigare har parkeringsytan bakom Gina Tricot varit ställplats för husbilar. Just 

denna yta ska bebyggas med bland annat ny trafiklösning, polishus och häkte 

och kan därför inte bli aktuell. 

Initiativtagaren till förslaget har rätt i att en ny plats behöver hittas för att ge 

våra besökare möjlighet att enkelt besöka vår stad men var det kommer bli är 

ännu inte bestämt. 

Vi tackar för förslaget men avslår detsamma.  

Beslutsunderlag 

1. Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Förslagsställararen 

2. Kommunstyrelsens administration, ks.ärende@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Tranemo 

kommun 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Tranemo kommun översänds.        

 

 

Datum 

2023-02-01 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-02-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
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Kommunstyrelsens beslut 

Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Tranemo kommun översänds.        

 

Sammanfattning  

Tranemo kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan och har ett samråd 

för denna under perioden 2 januari – 28 februari.  Syftet med Tranemo kommuns 

översiktsplan är att skapa ett hållbart samhälle och möjliggöra en tillväxt till 14 

000 invånare. Planen ska ge riktlinjer för var utveckling kan ske utan negativ 

miljöpåverkan och lägga grunderna för ett långsiktigt arbete inom kommunen 

mot ett gemensamt mål. 

Borås Stads synpunkter 
Borås Stad håller med och tycker att en attraktiv centralort med god service är 

viktig för hela Tranemo kommuns utveckling. Tillsammans med kommunens 

övriga orter skapas förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling och i 

kombination med ett starkt näringsliv och många engagerade företag är en 

viktig drivkraft för kommunens utveckling. 

Borås Stad ställer sig bakom Tranemo kommun prioritering av en utvecklad 

tågtrafik på Kust- till kustbanan tillsammans med nya tågstationer i Länghem 

och Grimsås. Att järnvägstrafiken utvecklas är viktigt för att öka det hållbara 

resandet men också för att skapa en hållbar tillväxt i delregionen. 

En utbyggnad av väg 27 är viktig inte bara för Tranemo kommuns 

verksamheter längs stråket utan också för hela delregionens attraktivitet för 

arbetspendling och näringslivets transporter. Väg 27 behöver därför bli 2+1 väg 

hela vägen från Borås till länsgräns. 

För Torpanäsets naturreservat samt de fastigheter som Borås Stad äger i 

Tranemo kommun är detaljnivån för hög i översiktsplanen. Området är ett 

statligt naturreservat och där finns reservatsföreskrifter och skötselplan för 

Borås Stad att förhålla sig till. 
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Digital översiktsplan 

Denna översiktsplan är framtagen för att vara en digital översiktsplan. Detta innebär 

att den komplexitet och flexibilitet som använts för att ta fram planen går förlorad 

vid skapandet av ett dokument. Bilagor finns för att hantera de ställningstaganden, 

konsekvenser och hänsyn som tagits vid utpekande av utbyggnads- och 

bevarandeområden. Trots detta försvinner viss information vid framställande av 

detta dokument och Tranemo kommun uppmuntrar då dem som kan att läsa 

översiktsplanen i sin digitala form. 

 

Ordförklaring 

Tätort = innebär sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och 

maximalt 200 meter mellan bostäderna, enlighet med SCBs benämning av tätorter. 

Landsbygd = innebär de områden som inte är tätorter, i folkmun kallat ”utanför 50-

skyltarna”. 

Strategisk planering = Med strategisk planering innebär den långsiktiga planering 

som sker. Det är de mål och inriktningar som görs. Alternativet till strategisk 

planering är detaljplanering där detaljer behandlas, som exempelvis vart byggnader 

ska stå och vilken storlek nya skolor behöver vara. En översiktsplan hanterar den 

strategiska planeringen. 

Brukare = I enlighet med Tranemo kommuns fullmäktigemål innebär brukare; elever, 

invånare, klienter, äldre, turister, företag och föreningar. 

Centralkärna = Centralkärnan i Tranemo kommun är Tranemo. Det är den ort med 

flest invånare och där kommunhuset är lokaliserat. 

Kommunal kärna = De kommunala kärnorna i kommunen är större orter med 

tillgång till viss privat och offentlig service. Utbudet varierar i orterna men exempel 

på service är för- och grundskola, matbutik och närhälsa. De kommunala kärnorna är 

Dalstorp, Grimsås, Limmared och Länghem. 

Lokal kärna = Lokal kärna är mindre orter som fungerar som mötesplatser och noder 

för omliggande landsbygd. I dessa är servicen begränsad och boende behöver förlita 

sig på närmaste central- eller kommunal kärna. De lokala kärnorna är Ambjörnarp, 

Hulared, Ljungsarp, Månstad, Nittorp, Sjötofta, Uddebo och Ölsremma.  
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Samråd 

Vid framtagande av en översiktsplan är kommunen skyldig att ställa ut den på 

samråd. Kommunen ställer då ut ett första förslag på planen med syftet att utbyta 

information och inhämta synpunkter för att fånga upp kunskap, informera och att ge 

berörda möjlighet att förstå och påverka planens riktning. Detta ska resultera i ett 

bättre beslutsunderlag och i slutändan en bättre plan. 

Under samrådet vill vi att invånare, arbetare, företagare och andra berörda ska 

komma in med synpunkter om planen. Samtidigt kommer statliga myndigheter och 

berörda kommuner att tycka till om planen och dess utformning. 

Synpunkter som kommer in under samråd kommer dokumenteras i en 

samrådsredogörelse som publiceras i samband med nästa steg i processen, 

granskning. Här kommer det också att framgå i vilken utsträckning synpunkterna 

tillgodoses och vilka synpunkter som inte har kunnat beaktas och varför. 

Ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter kommer vid granskning då 

samrådsförslaget har justerats.  

Vidare information om processen att ta fram en översiktsplan finns under fliken 

’Inledning’. 

Synpunkter kan lämnas via mail eller brev. 

samhallsplanering@tranemo.se 

Tranemo kommun 

Att: Samhällsutveckling 

Storgatan 26 

514 80 Tranemo  

mailto:samhallsplanering@tranemo.se
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Inledning 

Tranemo kommun är en, till befolkningen, liten kommun som inhyser en mängd 

starka, historierika och entreprenöriella samhällen. I kommunen finns det en mängd 

stora industrier inom tillverkning, men också flera andra företag inom gröna 

näringar och tjänsteföretag. Centralkärnan i kommunen är Tranemo där strax över en 

fjärdedel av de 12 000 invånarna bor och där vi även finner högstadie- och 

gymnasieskolan. 

Geografiskt är Tranemo kommuns samhällen utspridda i alla riktningar. Här bor 

människor naturnära oavsett vart i kommunen de bosätter sig och med närhet till 

service i centralkärnan eller de fyra kommunala kärnorna. Det är aldrig långt till en 

sjö eller skog i Tranemo kommun. 

Det finns goda kommunikationer för de som vill ta sig till Tranemo kommun genom 

riksväg 27, länsvägarna 156 och 157, eller via järnväg på Kust-till-kustbanan.  

Tranemoandan hittar vi i det föreningsliv som genomsyrar varje ort, kulturlivet som 

förgyller vardagen och det samarbete som företagen har med våra skolor. 

Varför gör vi en översiktsplan? 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) måste samtliga kommuner i Sverige ha en aktuell 

översiktsplan. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av 

kommunfullmäktige 2010 i en tid då befolkningstillväxten stod stilla. Sedan 2015 ser 

vi en ökande befolkningsutveckling, samtidigt som social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet ska uppnås. Till följd av detta bedömdes den tidigare 

översiktsplanen från 2009 inte längre vara aktuell. 

En översiktsplan ska vara ett vägledande dokument över hela kommunen för den 

långsiktiga viljeriktningen av hur mark, vatten och den bebyggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Detta innebär bland annat att den pekar ut 

områden som kan vara lämpliga att utveckla, men också områden som bör bevaras. 

Utöver detta beskrivs också hur kommunen ställer sig till olika allmänna intressen 

och hur vi ska hantera våra riksintressen i kommunen. Som tillägg till en 

översiktsplan kan kommunen ta fram tematiska tillägg i särskilda sakfrågor och 

geografiska fördjupningar för särskilda områden. 

Översiktsplanen är i sig inte juridiskt bindande, men ger vägledning för beslut och 

planer som är bindande, exempelvis detaljplaner och bygglovsprövningar. 

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och ska under varje mandatperiod anta 

en planeringsstrategi för att besluta om dess aktualitet. 

Översiktsplanen är framtagen efter Boverkets ÖP-modell 2.1. 
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Syfte 

Syftet med Tranemo kommuns översiktsplan är att skapa ett hållbart samhälle och 

möjliggöra en tillväxt till 14 000 invånare. Planen ska ge riktlinjer för var utveckling 

kan ske utan negativ miljöpåverkan och lägga grunderna för ett långsiktigt arbete 

inom kommunen mot ett gemensamt mål. Att skapa ett attraktivt samhälle gör att 

invånare vill bo kvar och att människor vill flytta till kommunen. Genom att 

digitalisera planen moderniseras den och görs mer tillgänglig för våra invånare. 

Samtidigt är modernisering av planen en bra marknadsföring för personer och 

företag som vill etablera sig i kommunen.  

Processen 

Att ta fram en översiktsplan är ett arbete som tar lång tid, och det behöver det göra 

för att det ska bli en plan som både invånare och politiker kan stå bakom i många år 

framöver. Uppdraget att ta fram en ny översiktsplan gavs förvaltningen och 

demokrati- och visionsberedningen i början av år 2021. Arbetet inleddes med att 

utföra medborgardialoger för att förstå vad som är viktigast för medborgarna. 

Dialogerna har skett både under digitala möten, fysiska möten och genom en digital 

karta där platser kunnat pekas ut och lämnas synpunkter om. Riktade dialoger 

skedde också mot gymnasieelever och till politiker i kommunen. 

Processen att ta fram ett förslag till översiktsplanen arbetas sedan fram för att gå ut 

på samråd där alla berörda av planen har möjlighet att lämna sina synpunkter. Detta 

innefattar invånare, företagare, fritidshusägare och alla andra som känner sig 

berörda av planen, men också myndigheterna har möjlighet att yttra sig. Efter 

samrådet sker en revidering av förslaget för att sedan gå ut på granskning där 

intresserade och berörda än en gång får möjlighet att yttra sig. Efter granskning görs 

mindre ändringar i planen efter de synpunkter som getts för att sedan antas av 

kommunfullmäktige och slutligen laga kraft. 
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Vad ingår i översiktsplanen? 

Översiktsplan Tranemo kommun 2040 ersätter den tidigare översiktsplanen (2009), 

Vindbruksplanen, LIS-planen, samt Bevarande-, utveckling- och LIS-plan för 

Torpa/Hofsnäs. Den ersätter inte den fördjupade översiktsplanen för Länghem utan 

istället speglas viljeriktningen från den planen i översiktsplanen. 

Avgränsning 

Planen har en geografisk avgränsning till kommungränsen i de områden som pekas 

ut, samtidigt som avgränsningen sträcker sig utanför kommunens gränser i de fall 

där införlivning av planen direkt, eller indirekt, påverkar andra kommuner. 

Den tidsmässiga avgränsningen för översiktsplanen är till 2040. Planeringsstrategier 

kommer tas inom 24 månader av varje ny mandatperiod och ska säkerställa att 

översiktsplanen fortsatt är aktuell, annars behöver den uppdateras eller ersättas. 

Avgränsning av miljöbedömningen beskrivs i bilagan strategisk miljöbedömning. 

Utredningsbehov 

Under arbetet med att ta fram översiktsplanen har behov uppmärksammats som inte 

finns möjlighet att utreda under arbetet med planen. Att uppmärksamma dessa här 

innebär att Tranemo kommun ser ett behov av att undersöka dessa frågor, vilket kan 

leda till att dessa behöver tas fram. 

Ortsutvecklingsstrategier för de lokala kärnorna i kommunen. 

Vattenplan för en långsiktigt hållbar utveckling av de värdefulla vatten som finns i 

kommunen. 

Energiplan för att kunna tillgodose invånare och företag med energi. 

Gestaltatningsplan av Tranemo tätort för att skapa en samlad syn kring hur Tranemo 

ska utvecklas.  

Alternativ Utveckling 

Vid framtagning av översiktsplanen har alternativ till utvecklingsinriktningar 

diskuterats. Avvägningar har skett för att komma fram till det förslag som 

presenteras i denna plan. 

Det ena alternativ som diskuterades var att fokus på utveckling skulle ske i 

centralkärnan Tranemo. Detta skulle innebära att majoriteten av bostadsutveckling 

skulle lokaliseras i Tranemo. Fördelarna med detta är att en stark kärna har, 

historiskt och enligt forskning, haft enklare att attrahera fler invånare och företagare, 

varpå befolkningsmålet skulle vara enklare att nå. Fokus på kärnan skulle samtidigt 

ge ringar på vattnet vilket skulle gynna även de andra orterna i kommunen indirekt 

genom att många vill bo nära en starkare kärna men inte nödvändigtvis i den. 
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Negativt med detta alternativ är att för invånare och företagare i de övriga orterna 

upplever sig vara förbisedda när allt fokus ligger på en ort. 

Ett annat alternativ som undersökts är möjligheten att satsa på alla kommunens 

tretton orter. Detta skulle innebära att alla orterna får möjlighet att utvecklas efter 

sina möjligheter. Genom att planering sker även i de minsta orterna skulle en 

levande landsbygd gynnas i kommunen, samtidigt som invånare och företagare 

skulle uppleva sig lika viktiga för kommunen oavsett var man är bosatt. Negativt 

med detta är att kommunens resurser är begränsade och att planering tar både tid 

och kostar pengar. Att spendera resurserna på de minsta av orterna skulle bidra med 

färre bostäder och verksamheter för samma kostnad jämfört med planering i en av 

de större orterna. Detta skulle bland annat försvåra att nå upp till befolkningsmålet. 

Det tredje alternativet, som mest liknar det presenterade förslaget i denna plan, är en 

kompromiss av båda tidigare nämnda utvecklingsalternativ. Genom att fokus läggs 

på centralkärnan och de fyra kommunala kärnorna (Dalstorp, Grimsås, Limmared 

och Länghem) kan kommunen utveckla starka kärnor där omliggande landsbygd 

kan få privat och offentlig service. Detta alternativ bedöms gynna befolkningsmålet, 

utvecklande av tågstationer i Grimsås och Länghem, samt en levande landsbygd. 

Lokala kärnor kan fortsatt utvecklas men genom privata och civilsamhällets initiativ 

till utveckling. Kommunen ser fortsatt positivt till utveckling i de lokala kärnorna 

även om detaljplanering är begränsad i dem. 

 

Styrdokument 

Vid utveckling av Tranemo kommun finns det många aspekter att ta hänsyn till. 

Inom kommunen finns det lokala mål, planer och program som behöver arbetas mot 

och levas upp till. I ett större perspektiv finns det också regionala, nationella och 

internationella mål, planer och program som Tranemo kommun behöver ta hänsyn 

till och arbeta mot. Vi kallar dessa för styrdokument och de blir vägledande för de 

ställningstaganden Tranemo kommun tar. 

Genom att ha lokala styrdokument kan Tranemo kommuns tjänstepersoner och 

politiker arbeta mot gemensamma mål samtidigt som brukare i kommunen också vet 

vad målen är. De regionala, nationella och internationella styrdokumenten vägleder 

Tranemo kommun i arbeten som är större och som påverkar mer än kommunen. 

Lokala styrdokument 

Vision och strategisk plan 

Vision och strategisk plan för Tranemo kommun är ett riktmärke för hur och åt vilket 

håll kommunen ska arbeta och ska följas upp varje ny mandatperiod. Planen som 

antagits år 2020 delas upp i fyra delar; Tranemo kommuns vision 2035, Tranemo 
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kommuns värdegrund, Kommunens grunduppdrag och Tranemo kommuns 

utvecklingsområden. 

Tranemo kommuns vision 2035 är riktmärket för vart kommunen är på väg och hur 

vi vill att kommunen ska utvecklas i framtiden med ledstjärnan: 

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som 

kännetecknas av kreativitet och framtidstro.” 

Visionen pekar ut Tranemo kommun som ett hållbart samhälle som prioriterar det 

lokala och förnyelsebara. Dess natursköna plats och sitt geografiska läge andas 

livskvalitet där alla människor är välkomna att bo eller besöka. Vi uppmärksammar 

att kommunen genomsyras av engagemang och kreativitet, vilket får kommunen att 

utvecklas och blomstra. 

Tranemo kommuns värdegrunds syfte är att skapa ramar för att hantera olikheter. 

Genom att politiker och tjänstepersoner respekterar och förstår varandra kan en 

enkelhet och tydlighet skapas gentemot medborgare vid varje möte med Tranemo 

kommun. I Tranemo kommun ska närheten till varandra vara en stolthet som 

erbjuder stor tillgång och lättillgänglighet. Tillit och dialog ska skapa en stabil, 

modig och effektiv verksamhet för de som kommunen är till för. Med öppenhet och 

förändringsarbete som en del av vardagen ska det vara spännande och meningsfullt 

att arbeta för Tranemo kommun. 

Kommunens grunduppdrag. Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har 

enligt lag skyldighet att sköta plan- och byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, 

äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt vatten och 

avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär att 

kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en 

strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också 

ett arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver 

utföras. 

Tranemo kommuns utvecklingsområden utgör grunden för verksamhetens 

utvecklings- och förbättringsarbete. Dessa områden är särskilt viktiga för att ta 

Tranemo kommun närmare visionen för 2035. Våra barn är vår framtid och genom 

att investera i barn och ungas uppväxt läggs grunden till deras och Tranemos 

framtid. Detta för att skapa grundförutsättningar till ett bra liv med bättre 

levnadsvillkor och ökad folkhälsa. Tranemo kommun arbetar för att vara en modern 

och attraktiv arbetsgivare och att skapa en kultur med engagerade medarbetare. Ett 

levande Tranemo skapas genom att arbeta för en attraktiv samhällsutveckling som 

underlättar för invånare. Väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer är 

förutsättningar för att bo och verka i Tranemo kommun. Vi stödjer kultur- och 

föreningsliv som bidrar till glädje och gemenskap. 
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Tranemo kommuns fullmäktigemål 

Tranemo kommun har fyra mål som ska genomsyra kommunens verksamhet. Dessa 

fyra mål är: 

• Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten. Tranemo kommun ska 

sätta sig in i hur den målgruppen de arbetar för påverkas av det kommunen gör. 

Brukare innebär elever, invånare, klienter, äldre, turister, företag och föreningar. 

• Hållbart samhälle. Tranemo kommun ska bland annat jobba med att minska 

engångsartiklar, ha ekologiska livsmedel i verksamheter, minska verksamheternas 

klimatpåverkan, ha en god ekologisk status i vattendrag och sjöar samt trygga 

brukare. 

• 14 000 invånare 2035. Tranemo kommun ska jobba för ett tillväxtmål genom att öka 

antalet invånare och planera mer attraktiv mark samt marknadsföra kommunen mer 

i dess helhet. 

• Attraktiv arbetsplats. Tranemo kommun ska sträva att anställda rekommenderar 

andra att jobba på kommunen samt jobba för en mindre sjukfrånvaro. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas att alla 

kommuner ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planeringen 

ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 

för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Tranemo kommun reviderade år 2021 sitt bostadsförsörjningsprogram med syfte att 

samordna den fysiska utvecklingen och befolkningstillväxt i enlighet med den 

kommunövergripande översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i 

bostadsförsörjningsprogrammet anger kommunens mål för bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå dessa mål samt hänsyn 

till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse 

för bostadsförsörjningen.  

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande beslut om 

investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut för att samordna 

kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt i enlighet med 

översiktsplanens inriktning. Syftet är också att utgöra ett stöd i arbetet med 

kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. 
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Bostadsförsörjningsprogrammet ligger till grund för de områden som pekas ut i 

översiktsplanen och hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder i kommunen. 

 

Kulturstrategi 

I vid mening kan kultur handla om alla aspekter av det mänskliga livet. Den ger oss 

insikt, skapar empati, utmanar och berör oss, vi växer som individer och känner oss 

delaktiga. Vår kulturdefinition innefattar kulturarvet och de traditionella 

konstarterna, men vi ser också hur kultur skapas i dagens samhälle. Synen på kultur 

ska vara bred, öppen, accepterande och gränslös. 

Idag visar forskning allt oftare på att kultur, utöver att ha ett eget värde i sig, även 

spelar en viktig roll för utvecklingen av andra områden – till exempel besöksnäring, 

hälsa, utbildning och näringsliv. Ett rikt kulturliv är en av de viktigaste 

konkurrensfördelarna för att öka attraktionskraften och skapa intresse för 

investeringar och nyföretagande. Det är därför viktigt att se kulturen i ett vidare 

perspektiv i samhällsutvecklingen. 

Syftet med strategin är att utveckla ett redan vitalt kulturliv i Tranemo kommun. 

Strategin ska innehålla ett fåtal övergripande strategiskt viktiga mål, ha positiv 

inverkan på människors livsmiljö och hälsa och ge kommunen en ökad 

attraktionskraft för en gynnsam befolkningsutveckling. 

Vidare syftar kulturstrategin till att få ett kulturliv med vidgat deltagande, rik och 

varierad fritid och ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och 

ideella krafter. Kulturen ska finnas i medborgarnas vardag och genomsyra all 

kommunal verksamhet. 

Kultur är mötesplatsen där individen prövar gränser, ifrågasätter rådande 

värderingar och värnar rätten att yttra sig fritt. 

Tranemo kommun ser värdet i kulturen och dess inkludering i alla delar av 

samhällsplaneringen. 

 

Övriga lokala styrdokument: 

Vid utveckling och beslut i Tranemo kommun ska även följande beaktas och 

efterlevas: 

• Tranemo kommun cykelprogram 

• Tranemo kommuns Jämställdhetspolicy 

• Tranemo kommuns Tillgänglighetspolicy 

• Tranemo kommuns Integrationspolicy 
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• Tranemo kommuns Näringslivspolicy 

 

Regionala, Nationella & Internationella styrdokument 

I en tid där relativa avstånd minskar ständigt, måste vi se Tranemo kommun i sitt 

sammanhang. Tranemo kommun är en del av en global värld där vi alla behöver 

vara delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling. Enligt Plan- och bygglagen ska det 

framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål och 

styrdokument av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (PBL 3 kap. 5 

§). FN:s globala hållbarhetsmål är ett av de mål som det är varje enskild individs 

uppgift att göra vad en kan för att uppnå, där i arbetar även Tranemo kommun för 

att uppnå dessa. Inom regionen Västra Götaland finns planer för hur regionen 

tillsammans ska utvecklas. Här finner vi Västra Götalands vision för 2030 som en 

riktlinje för vår planering som en del av regionen.  

 

Agenda 2030 

År 2015 antog världens ledare de globala målen för en hållbar utveckling som ska 

vara uppnådda år 2030, varefter det fått sitt namn ’Agenda 2030’. De globala målen 

ska uppnå en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt. För att uppnå 

detta har 17 stycken mål tagits fram som är uppdelade i 169 delmål. Dessa handlar 

om att förse alla människor med goda livsvillkor, jämställdhet, demokratiska 

rättigheter med mera. För att uppnå dessa mål krävs det att implementeringen av 

dem finns med i alla steg i utvecklingen, från det strategiska arbetet till utbildning i 

skolan. 

För ett hållbart samhälle behöver de tre aspekterna socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt uppfyllas. Agenda 2030 presenterar konkreta mål för att detta ska 

uppnås och Tranemo kommun jobbar på olika sätt mot att uppnå dessa. 

Kommuner har ett stort ansvar för genomförandet av de globala målen genom att 

flera av deras grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering 

är direkt kopplade till mål och delmål i agendan. 

 

Sveriges miljömål 

Sveriges miljömål är vägledande för hur vi gemensamt mellan myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner ska uppnå ett hållbart samhälle. Miljömålen utgör den 

miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och består av ett övergripande 

generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 
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För att nå generationsmålet måste de 16 miljökvalitetsmålen till stor del vara 

uppnådda. 

De 16 miljökvalitetsmålen är följande: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

För att kunna uppnå dessa har Tranemo kommun tagit fram etappmål som 

identifierar omställningar och när de bör ha skett. 

Tranemo kommun kan i sitt arbete med fysisk planering vara med och arbeta mot 

flera av dessa mål och alla delar av översiktsplanen genomsyras utav ett arbete mot 

målen. De fem prioriterade miljömålsområdena för Tranemo kommun är: 

• Frisk luft – Tranemo kommun ska verka för: 

o Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria 

o Arbeta med en transportsnål samhällsplanering 

o Utveckla kollektivtrafiken för ett ökat resande 

o Verka för minskad energianvändning 

• Giftfri miljö – Tranemo kommun ska verka för: 

o En säker avfallshantering 

o Utökat inköp av ekologiskt odlad mat till kommunens verksamheter 

o Informera om korrekt utförd småskalig vedeldning 

o Ett utökat miljövänligt resande 

• Vatten (grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Bara 

naturlig försurning, Ingen övergödning) – Tranemo kommun ska verka för: 

o Kommunens grundvattentäkter ska skyddas 

o Kommunens vattendrag och sjöar ska ha god ekologisk och kemisk 

status 

• God bebyggd miljö – Tranemo kommun ska verka för: 
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o Samhällsplaneringen i kommunen sker utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Samhällsplanering syftar till att ge alla 

människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk och ekologisk utveckling underlättas. 

• Natur (Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett 

rikt odlingslandskap) – Tranemo kommun ska verka för: 

o Naturen i kommunen utgör även i framtiden en viktig och attraktiv 

tillgång som inbjuder till rika upplevelser för såväl kommunens 

invånare som besökare. 

 

Genom att ge riktlinjer i översiktsplanen och andra planer, exempelvis VA-plan och 

naturvårdsplan, ska Tranemo kommun säkerställa att naturen inte kommer till skada 

och helst gynnas utav den detaljplanering och utveckling som sker. Översiktsplanen 

ska också främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 

råvaror, vilket direkt åsyftar målet om en god bebyggd miljö. Målet god bebyggd 

miljö har tio stycken preciseringar där samtliga övervägs vid utpekning av områden 

och vid detaljplanering. 

Som vägledning för utvecklingen av ett hållbart Tranemo kommun används 

programmet ’Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland’. 

 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas och ska vara en 

övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra 

Götaland. Här skapas en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och 

utmaningar. 

Tranemo kommun, som en del av Boråsregionen och Västra Götaland, arbetar med 

dessa mål och strategier genom samarbeten. Samarbetena kan vara mellan Tranemo 

och enskilda kommuner, Boråsregionen eller Västra Götalandsregionen. Vi ser att det 

är genom samarbeten som strategin kan uppnås. 

 

Kulturmiljömålen 

Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss människor genom tiderna. 

Kulturmiljöer är nödvändiga kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både 

historien och dagens samhälle. 
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2013 antogs propositionen "Kulturmiljöns mångfald" där bland annat fyra 

övergripande mål presenteras för kulturmiljön som ska styra statliga aktörer och 

vägleda kommuner.  De fyra målen presenteras enligt nedan: 

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja 

– ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 

används och utvecklas, 

– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och 

ta ansvar för kulturmiljön, 

– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser, och 

– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Vägledning för hur kulturmiljön ska hanteras och bevaras återfinns även i 

Kulturmiljölagens (1988:950) portalparagraf som lyder: 

"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska 

visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön 

undviks eller begränsas. 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 

generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548)." - 

(1988:950) 1 kap. § 1 

Tranemo kommun är hem till många värdefulla kulturmiljövärden och värnar om 

dessa. Genom att tidigt i planering ta hänsyn till och inkludera kulturmiljön kan den 

bevaras och tillgängliggöras samtidigt som den undviks att skadas. Att kommande 

generationer har tillgång till kulturmiljön är viktigt för att ha respekt för samhället 

idag och förståelse för att det som sker idag också påverkar framtiden.  

 

Barnkonventionen 

Den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta innebär att Sveriges 

samtliga kommuner ska ta hänsyn till barnens bästa vid planering. Detta kan gälla 

säkra gångstråk till och från platser barn besöker eller tillgänglighet av lekytor. I 

barnkonventionen avses med ’barn’ varje människa under 18 år. Detta innefattar 

alltså personer som är beroende av andra att ta en del av deras beslut. De har inte 

rösträtt, inte körkort och är allmänt beroende av vuxnas engagemang för att 

tillgodose goda livsvillkor. I samhällsplanering och fysisk planering innebär detta att 

barn och ungas åsikter behöver tas i beaktning och barnens bästa behöver vägas in 

som en del av beslutet. 
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Tranemo kommun har fattat ett beslut om att införliva Barnkonventionen i 

kommunens förvaltning och bolag. För att uppfylla kommunens hållbarhetsmål 

Social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet samt följsamhet till Agenda 2030, 

Folkhälsoplan 2020 och kommunens Kulturstrategi är införlivande av 

Barnkonventionen en del i kommunens styrning och ledning.  

En handlingsplan har upprättats i Tranemo kommun för hur arbetet ska ske 

sektorsövergripande och strategiskt för ökad kunskap om Barnkonventionen, 

”Handlingsplan för införlivande av barnkonventionen.” 

Tranemo kommuns långsiktiga handlingsplan för Barnkonventionen: 

Artikel 2 Barns rätt att inte 

diskrimineras 

Krav på systematiska uppföljningar och 

datainsamlingar om barns villkor och verklighet i 

kommunen. Det kan handla om att undersöka 

barns livsvillkor, förekomsten av fetma, annat 

etniskt ursprung, barn som är utsatta för våld i 

hemmet eller annan utsatthet, barn som har 

ofullständiga betyg och liknande. 

Artikel 3 Barnets bästa i 

främsta rummet/aktiva 

prioriteringar 

För att veta att vi beslutar enligt principen om 

barnets bästa i främsta rummet är det nödvändigt 

att göra prövningar av vad som är barnets bästa i 

de frågor som rör barn. När barnets bästa är utrett 

ska beslut fattas om hur tungt det ska väga i beslut. 

Kan barnets bästa inte prioriteras ska 

kompenserande åtgärder utredas. När det gäller 

besparingar menar FN-kommittén att det inte får 

sparas mer på verksamheter för barn än för andra 

grupper. Aktiva prioriteringar handlar om 

genomförandet och uttalar att barn ska prioriteras, 

barnkonsekvensanalyser ska göras inför större 

beslut och att de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna ska genomföras till det 

yttersta av de tillgängliga resurserna 

Artikel 6 Barnets rätt till liv 

och utveckling 

Rätten till liv, överlevnad och utveckling omfattar 

många olika samhällsområden. Det är därför 

viktigt att inom dessa olika verksamhetsområden 

och organisationer samverka på ett positivt sätt så 

att det blir möjligt att se hela barnet och inte bara 

delar av barnet. Tyngdpunkten ligger på att 

utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, 

samhällsutveckling och i de samverkansfora vi 

redan har med andra 
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Artikel 12 Barnets rätt att 

komma till tals 

Inventera och utveckla former för alla barns 

delaktighet/inflytande per sektion. Ex dialoger i 

skola, socialtjänst, brukarenkäter med mera 

 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med 

barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större 

frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av 

en barnkonsekvensanalys. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, med barnets 

bästa i fokus, ska genomsyra alla verksamheter i kontakt med barn och unga eller vid 

alla beslut som berör barn. 
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Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktning är den mest övergripande delen av utvecklingsplanen där 

grunden läggs för vilka strategiska mål kommunen har och hur kommunen 

långsiktigt ska kunna uppnå dessa. Detta är uppdelat i två delar; 

utvecklingsstrategier som är målet av vad kommunen ska vara och 

utvecklingsinriktning som visar var kommunen vill utveckla, förädla och bevara, i 

stora penseldrag. 

 

Utvecklingsstrategier 

Attraktiv samhällsutveckling  

En attraktiv centralort med god service är viktig för hela kommunens utveckling. 

Tillsammans med kommunens orter skapas förutsättningar för en hållbar 

bebyggelseutveckling med hänsyn till värdefull natur- och kulturmiljö. 

Kommunen ska verka för en hållbar tillväxt med ökat invånarantal, ge 

förutsättningar för varierat utbud av boende och mark att bygga på samt bättre 

service. Samtidigt värnar vi om våra resurser och tar ansvar för kommande 

generationers välmående och livskvalitet. Det ska vara trygga livsmiljöer och finnas 

attraktiva bostäder med en variation av upplåtelseformer för alla.  

Boende för äldre, service och allmänna kommunikationer placeras med fördel 

tillsammans. Kommunen ska göra barn, unga och vuxna delaktiga i 

samhällsutvecklingen och planering av bostadsområden.  

Tranemo kommun ska erbjuda förskola och skola av god och hög kvalitet i en öppen 

och tillgänglig miljö. Utgångspunkter är trygghet, säkerhet, bemötande och lärande 

samt grundbemanning med behörig personal.  

I Tranemo kommun finns ett starkt näringsliv med många engagerade företag som är 

en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen ska fortsätta verka för en 

positiv utveckling för näringslivet. 

 

Goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur 

Kommunen ska verka för goda kommunikationer utifrån det strategiskt geografiska 

läget till större tätorter inom regionen och närheten till angränsade län, regioner och 

kommuner.  

För Tranemo kommun prioriteras en utvecklad tågtrafik på kust- till kustbanan 

tillsammans med nya tågstationer i Länghem och Grimsås. Att järnvägstrafiken 
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utvecklas är viktigt för att öka det hållbara resandet men också för att skapa en 

hållbar tillväxt i kommunen.  

Inom kommunen finns potential för ökad cykelpendling och därför måste 

cykelvägnätet i kommunen byggas ut. Viktiga vägar som passerar genom 

kommunen är riksväg 27, länsvägarna 156 och 157. Kommunen ska i fortsatt dialog 

med Region och Trafikverket arbeta för väl utbyggd infrastruktur. En utbyggnad av 

väg 27 är viktig inte bara för nyetableringar av verksamheter längs stråket utan också 

för att göra Tranemo kommun attraktivt som helhet.  

Väg 156 och 157 är viktiga vägar för näringslivet samt boende längs stråken. Det 

mindre vägnätet bör förstärkas för att klara befintliga transporter särskilt utifrån 

näringslivets behov.  

I omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna fordon behöver kommunen 

säkerställa en infrastruktur för laddstationer. Det ska finnas en utvecklad 

infrastruktur med god internetuppkoppling i hela kommunen som motsvarar de 

förändringar som sker i samhället med avseende på digitalisering. 

 

Naturskön landsbygd som andas livskvalitet 

Närheten till natur, skog och sjöar gör att många väljer att bosätta sig i Tranemo 

kommun.  

Flera av orterna i kommunen ligger sjönära och genomsyras av starka företag, byalag 

och föreningar som bidrar till att skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar 

utveckling i orterna. Tranemo kommun ska möjliggöra för fler sjönära och attraktiva 

boenden på landsbygden.  

I Tranemo kommun är besöksnäringen viktig för att bevara men också utveckla 

landsbygden. En levande landsbygd attraherar såväl turister som nya invånare och 

företag.  

I kommunen finns flera skyddsvärda naturområden som är väsentliga för den 

biologiska mångfalden, ekosystemen och klimatet. Dessa gröna områden behövs för 

produktionen av ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Tranemo 

kommun ska värna värdefulla naturområden genom att arbeta med naturvård på ett 

hållbart sätt.  

 

Meningsfull fritid, kreativitet och hälsa 

Det finns många möjligheter i kommunen till aktivt friluftsliv, meningsfull fritid och 

hälsofrämjande aktiviteter för invånare och besökare. Föreningsliv, företag och 
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engagerade invånare är viktiga för att utveckla och skapa fler tillgängliga 

mötesplatser för alla.  

Tranemo kommun sätter stort värde på kreativa initiativ och ska skapa 

förutsättningar för föreningslivet att utvecklas genom dialog och samverkan. Genom 

ett rikt kulturliv skapar kommunen en ökad attraktionskraft för befintliga och nya 

invånare samt intresse för investeringar och nyföretagande.  

Tranemo kommun ska satsa på barn och ungdomar och deras delaktighet i 

samhället. Kommunen arbetar för goda kommunikationer och infrastruktur för barn 

och unga att kunna ta sig till och från sina fritidsaktiviteter. Nya fritidsaktiviteter bör 

med fördel placeras i närhet av befintlig service och där boende redan befinner sig.  

Tranemo kommun värdesätter särskilt bibliotekets roll för demokrati och 

folkbildning. 

 

Resurseffektivt och klimatanpassat samhälle 

Tranemo kommun ska skapa förutsättningar för ett robust, resurseffektivt och 

klimatanpassat samhälle.  

Kommunen säkerställer en vattenförsörjning, dagvatten- och avloppshantering som 

är trygg, säker och klimatanpassad. VA-försörjningen behöver klara en ökad 

befolkning och långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i takt med 

klimatförändringarna och ökande förekomst av extremväder. En robust grönstruktur 

är en viktig del av klimatanpassningen och fördröjning av dagvatten.  

Kommunen ska arbeta för minskad klimatpåverkan och främja tekniska lösningar 

med utgångspunkt i kretslopp och cirkulära lösningar. Energieffektivitet vid 

nyproduktion, ombyggnader och renovering ska eftersträvas.  

En långsiktigt hållbar avfallshantering är ett viktigt led i att minska klimatpåverkan 

och värna om våra resurser. Vid planering av bostäder och verksamheter ska 

avfallshanteringen ingå som en del av samhällsplaneringen.  

Tranemo kommun ska fortsätta arbeta för ökad återvinning och att reducera avfall. 

 

Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningarna visar i stora drag på målbilden med översiktsplanen. Det 

är genom dessa som kommunen visar sambanden mellan funktioner och hur de 

hanteras i det övergripande perspektivet. Detta är de långsiktiga intentionerna i 

kommunen. Utvecklingsinriktningarna delas upp i tre kategorier: bebyggelse, 

kommunikationer samt natur och friluftsliv.  
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Bilaga 1 redovisar de ställningstaganden som görs i kartmaterialet. 

 

Utvecklingsinriktning Bebyggelse 

Grunden i planen är att Tranemo kommun ska växa utmed sina stråk och i de större 

kärnorna. Det parallella stråket Rv27/Kust-till-kustbanan är det högst prioriterade 

stråket där centralkärnan och tre av de fyra kommunala kärnorna finns. Länsväg 156 

och 157 är de andra stråk som kommunen ser som viktiga. 

Kommunens detaljplanering prioriteras i centralkärnan Tranemo och de fyra 

kommunala kärnorna Limmared, Länghem, Dalstorp och Grimsås. De kommunala 

kärnorna är utpekade som viktiga för service för kringliggande landsbygd. 

Landsbygden fyller fortsatt en viktig funktion i Tranemo kommuns framtid med 

närhet till naturen och möjligheten att bo avskilt. I de lokala kärnorna är fokus på att 

bevara och värna om de värden som finns samtidigt som utveckling tillåts i den mån 

marknaden efterfrågar. 

Ytor för verksamheter behöver också tillgodoses i kommunen. För industrier och 

störande verksamheter ser Tranemo kommun att dessa förläggs utmed riksväg 27. 

Stråket utmed riksväg 27 är ett läns- och kommungränsöverskridande stråk och 

sammanbinder Borås, Svenljunga, Tranemo och Gislaveds kommuner. Icke störande 

verksamhet kan med fördel placeras i, eller i utkanten av, orter. Detta bidrar till 

arbetstillfällen även i de centrala delarna av kärnorna. 

Utvecklingsinriktning Kommunikationer 

Goda kommunikationer är nödvändigt för ett hållbart resande och utveckling av 

näringslivet. Att tillgodose invånare och besökare med utvecklad tågtrafik och säkra 

vägar är ett måste för framtiden.  Riksväg 27 och länsvägarna 156 och 157 är de större 

vägarna som passerar genom kommunen. Dessa är viktiga för tillgänglighet och 

attraktivitet för medborgare och näringsliv. I samverkan med Trafikverket ska 

utveckling av dessa vägar ske för att öka säkerheten och klara den ökande 

trafikmängden. Tranemo kommun ser att riksväg 27 behöver bli 2+1 väg hela vägen 

från Borås till Gislaved. 

Att alla medborgare kan ta sig säkert fram är prioriterat. Detta innebär att de 

trafikslag som alla har tillgång till behöver komma i första hand. Gång, cykel och 

kollektivtrafik är inte bara något de flesta har tillgång till, utan också de mest 

hållbara transportsätten. Genom att utnyttja den potential som finns i kommunen för 

cykelpendling skapar vi tillsammans en hållbar utveckling. Lättillgängliga och säkra 

knutpunkter ska tillgodoses, där byte av transportmedel kan ske och delar av resor 

uppmuntras ske med kollektivtrafik. 
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För att trygga framtiden behöver även kommunen säkerställa en infrastruktur av 

laddstationer för att tillåta fortsatt tillväxt av elbilar. Tillgång till god 

internetuppkoppling blir också viktigt för att tillgodose digitaliseringen som sker i 

samhället och säkerställa att inga grupper i samhället hamnar utanför.  

Stora vägar och järnvägar blir lätt barriärer i samhällen och kan leda till 

uppdelningar i orterna. Detta bör undvikas för att kunna bibehålla och stärka den 

gemenskap som finns och som vi är stolta över i kommunen. Genom att tillgodose 

säkra passager på, över eller under dessa barriärer tillhandahåller vi hela samhällena 

för alla medborgare. 

Tåg och järnväg 

Kust-till-kustbanan är en viktig järnvägsförbindelse mellan kommunen och större 

städer. Från stationen i Limmared kan resenärer ta sig till Borås och vidare till 

Göteborg, men också söderut mot Värnamo och ända ner till Kalmar och Karlskrona. 

Att fortsätta utveckla denna för att öka tillgängligheten är en hög prioritet. Idag är 

stationen i Limmared den enda aktiva tågstationen i kommunen. 

Som en del av trafikförsörjningsprogrammet lägger Målbild tåg 2035 fram planer på 

sju stycken nya stationer i länet, varav två stycken i Tranemo kommun. Länghem och 

Grimsås pekas ut som framtida stationsorter och Tranemo kommun arbetar aktivt för 

att kunna bidra till utvecklingen av dessa. Med tågstationer i Länghem och Grimsås, 

tillsammans med en utvecklad tåglinje Borås-Värnamo, kommer området för 

kompetensförsörjning att utöka och det blir enklare för företagen att hitta personal, 

samtidigt som det blir enklare för invånare i Tranemo kommun att pendla längre 

sträckor till arbeten. 

Kommunen uppskattar en restid mellan Länghem och Borås med pendeltåg är cirka 

20 minuter. Detta gör det konkurrenskraftigt med bilen och ett stort steg mot hållbart 

resande. 

Kollektivtrafik 

Med Tranemo kommuns utspridda geografi blir kollektivtrafiken en viktig faktor i 

arbetet för jämställdhet och minskade klyftor. Genom att arbeta för ett väl utvecklat 

kollektivtrafiknät vill Tranemo kommun minska de barriärer som det innebär att resa 

mellan orter. Det ska gå att resa hållbart, säkert och bekvämt för alla i kommunen. 

Genom bussnätet kan resenärer ta sig mellan orterna i kommunen och god 

tillgänglighet finns också till större orter i grannkommunerna, exempelvis Borås, 

Svenljunga och Ulricehamn. I dagsläget är kopplingen mellan Tranemo och Gislaved 

kommun bristfällig och arbete pågår för att hitta lösningar på denna koppling. 

Invånare berörs inte av länsgränser i vardagen och det måste därmed finnas goda 

kommunikationer även över dessa. 

Förbindelse för cykeltrafik 
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God tillgänglighet med cykel är viktigt för att medborgare ska välja att resa med 

cykel. Att tillgodose säkra vägar för cykeltrafik mellan kommunens orter är en 

prioritet. Att det också finns platser att parkera sin cykel i närheten av sin destination 

är också av betydelse för att få människor att välja cykel. En stor svårighet är att få 

människor att fortsätta cykla efter att de tagit körkort. 

Genom att utveckla cykelförbindelserna mellan orter ska högre andel resor med 

cykel uppnås. Även mjuka värden är viktigt att arbeta med för att invånare ska välja 

att resa med cykel. 

 

Utvecklingsinriktning Natur och Friluftsliv 

Tranemo kommun är ett område rikt på mångfaldig natur, här finns flera mossar, 

sjöar, vattendrag och skogar. Allt från riksintresset Komosse till vattendraget Jälmån 

gör Tranemo kommun till det natursköna område som det är. 

De grönblå värdena har stor betydelse för kommunens identitet, ekosystemtjänster 

och sociala funktioner. Det är viktigt att bevara och utveckla de grönblå värdena i 

kommunen samt områdena som är viktiga för natur och friluftsliv. Sjöarna och 

vattendragen i kommunen är av stor vikt där flera av orternas landskapsbild 

definieras av sina vattennära lägen. 

Genom sin verksamhet arbetar Tranemo kommun för att naturen ska finnas 

tillgänglig och nära för alla. Utöver detta är det av stor vikt att genom skola och 

föreningsliv presentera möjligheterna och variationen av natur friluftsliv. Bevarande 

och utbyggnad av gröna stråk och naturområden ger fortsatt möjlighet för 

människor att uppleva och uppskatta dessa. 

Natur och friluftsliv har ett stort upplevelsevärde och bidrar till turism. För att göra 

naturen tillgänglig behöver det finnas möjlighet till ställplatser vid populära 

vandrings- och cykelleder, samt andra besöksmål. 

Då jordbruksmark eller grönområden tas i anspråk för annan utveckling ska dessa 

kompenseras med ekosystemtjänster som ersätter förlorade värden. Kompensationen 

ska finnas på plats innan ursprunglig biotop tas i anspråk.  
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Figur 1 Utvecklingsinriktning för Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Mark- och vattenanvändning 

Markanvändningen redovisar i grova penseldrag viljeriktningen för kommunens 

mark- och vattenanvändning. Utpekande av områden i översiktsplanen utgår från 

kommunens vision och utvecklingsstrategier och bebyggelse ska i första hand ske 

genom förtätning och i anslutning till befintlig bebyggelse. Undantag för industri- 

och verksamhetsområden utmed riksväg 27 samt enskilda attraktiva 

bostadsområden i strandnära lägen. 

I slutet av dokumentet redovisas tätorts-kartor där utvecklings- och 

bevarandeområden pekas ut. I bilaga 2 redovisas fördjupning för tätortskartorna 

med de ställningstaganden, konsekvenser och hänsyn som presenteras i det digitala 

kartmaterialet. 

Centralkärna 

Centralkärnan i Tranemo kommun är Tranemo tätort där huvuddelen av den privata 

och offentliga servicen finns, bland annat högstadie- och gymnasieskola, omsorg, 

handel och fritidsutbud. Strax över en fjärdedel av kommunens invånare bor i 

centralkärnan och knutpunkten för kollektivtrafik återfinns här. Från Tranemo 

busstation går det bussar till kommunens orter och till flera grannkommuners 

knutpunkter.  

I centralkärnan pekas det ut flera utbyggnadsområden för bostäder, medan större 

verksamhetsområden föreslås ske utmed riksväg 27. En förtätning av de centrala 

delarna bedöms lämpligt i den mån att småstadskänslan fortfarande bevaras. 

Blandad bebyggelse ska gynna integration i samhället, minska utanförskap och 

erbjuda en bostad för alla. Blandningen av bostäder behöver vara av bostadstyp, 

upplåtelseform och ålder. Tillgängligheten är viktig och ska vara en utgångspunkt i 

all planering. 

Detaljplaneringen får ett stort fokus i centralkärnan och behöver anpassas efter den 

efterfrågan som finns. Park- och grönområden är viktigt i centralkärnan och behöver 

bevaras och utvecklas vid detaljplanering och förtätning. 

Behov av en långsiktig gestaltningsplan finns i Tranemo. 

Kommunala Kärnor 

De kommunala kärnorna ska sträva efter att erbjuda privat och offentlig service, 

exempelvis i form av livsmedelsbutik, grundskola och vårdcentral. Kommunala 

kärnor blir den närmsta plats för invånarna i omliggande landsbygd att sköta 

vardagens ärenden på. Detta bidrar till att stärka de kommunala kärnorna samtidigt 

som det minskar behovet av transporter till centralkärnan. 



 

27 

 

Ny bebyggelse pekas ut i de kommunala kärnorna och ska i första hand utvecklas 

inom gång- och cykelavstånd till bussförbindelser. Goda kommunikationer i form av 

infrastruktur och kollektivtrafik är viktigt i dessa orter för att tillåta pendling till och 

från orten. Förtätning i de centrala delarna är angeläget då det drar nytta av redan 

befintlig infrastruktur och inte skapar några nya hårdgjorda ytor. Större 

verksamhetsområden prioriteras utmed riksväg 27, men några områden pekas ut 

inom de kommunala kärnorna. 

Regelbunden detaljplanering ska ske i de kommunala kärnorna för att möjliggöra för 

dessa orter att växa. 

De kommunala kärnorna är: 

• Limmared 

• Länghem 

• Dalstorp 

• Grimsås 

Lokala kärnor 

De lokala kärnorna har ett lågt befolkningsantal och service av god kvalité kan därför 

vara svårt att upprätthålla. Privat och offentlig service erbjuds främst i närmsta 

kommunala kärna. God kommunikation ska erbjudas till centralkärna och 

kommunala kärnor genom bra infrastruktur och kollektivtrafik. 

Ny bebyggelse pekas ut i några av de lokala kärnorna. Tranemo kommun ser fortsatt 

positivt på att samtliga av dessa orter utvecklas i den mån marknaden efterfrågar 

utbyggnad. Detaljplanering är begränsat i orterna. Kommunen stöttar civilsamhällets 

initiativ till utveckling av kärnorna. 

De lokala kärnorna är: 

• Ambjörnarp 

• Hulared 

• Ljungsarp 

• Månstad 

• Nittorp 

• Sjötofta 

• Uddebo 

• Ölsremma 
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Ställningstagande för utpekade områden 

(Denna rubrik finns för att ersätta de kartor som finns i den digitala versionen av 

översiktsplanen. Kartor som visar var dessa områden pekas ut finns sist i 

dokumentet.) 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse kan lämpa sig för flerbostadshus, 

par-/radhus och friliggande villor. I de mer centrala delarna av orter ska 

flerbostadshus eftersträvas i större utsträckning, medan utkanterna kan lämpa sig 

mer för par-/radhus och friliggande villor. För centrala flerbostadshus ska också 

lämpligheten för verksamhetslokaler i bottenvåningen undersökas. 

Bostadsområden ska ha nära till grön- och naturområden. När grön- och 

naturområden tas i beslag för att bygga bostäder behöver dessa ersättas och 

grönområden ska finnas i området även efter bebyggelse. Områden ska i första hand 

pekas ut kollektivtrafiknära, där det är mer än gångavstånd till kollektivtrafik ska 

konsekvenserna analyseras och tas med i beslutet om lämplighet. 

Där bebyggelse pekas ut i områden med värdefulla miljöer, exempelvis 

fornlämningar, landskapsbild och naturvärden, ska dessa tas hänsyn till och 

påverkan ska i första hand undvikas. Hänsyn behöver tas till buller och vibrationer 

vid utveckling av områden nära stora vägar och järnvägar. Investerings- och 

driftskostnader för infrastruktur behöver vara en del av bedömningen vid 

lämplighet. 

Mångfunktionell bebyggelse 

Mångfunktionell bebyggelse används i första hand vid utveckling av centrum-

områden, det vill säga områden där bostäder delar plats med handel, kontor, hotell 

och liknande verksamheter. Dessa områden innebär främst flerbostadshus med 

verksamheter i bottenvåning och kontorshus. 

Denna sortens bebyggelse skapar mer liv och rörelse, samt bidrar med 

arbetsmöjligheter i de centrala delarna av orterna. 

Hänsyn behöver tas till att grönblå värden behöver bevaras, grönområden finns 

tillgängliga och att buller och vibrationer inte stör. 

Verksamheter och industri 

Verksamhetsområden bidrar till en fortsatt tillväxt i kommunen där nya företag kan 

etablera sig, befintliga företag kan flytta till lämpligare ytor och företag kan 

expandera på befintlig plats.  
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Vid bostadsnära verksamhetsområden behöver buller och andra störningar beaktas 

vid planering. Utveckling av verksamhetsområden är viktiga för att tillgodose 

arbetsmöjligheter. 

Hänsyn behöver tas till att områdena finns i befintliga kollektivtrafikstråk för att 

kunna uppmuntra till hållbart resande. Grönblå värden och fornlämningar behöver 

tas hänsyn till vid utveckling. Typen av verksamhet behöver tas hänsyn till då 

störande verksamhet inte lämpar sig nära bostäder. 

Grönområde och naturområden 

Grönområden fyller många funktioner i våra samhällen och är viktiga för välmående 

och för klimatet. Gröna stråk och områden ska bevaras i rimlig mån och i de fall där 

grönområden minskas eller tas bort vid utveckling bör de ersättas. 

Det ska, i enlighet med sveriges miljömål, finnas natur- och grönområden och 

grönstråk i närhet till bebyggelse med god kvalitet och tillgänglighet. Grönområden 

kan i många fall fungera som dagvattenuppsamling. 

Tillgänglighet i grönområden är viktigt att ta hänsyn till och göra områden så 

tillgängliga som rimligt möjligt. 

 

Bostadsbebyggelse 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 5 § ska det i översiktsplanen framgå hur 

kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Tranemo 

kommun gör detta genom att i kartan peka ut områden som på ett översiktligt plan 

bedöms lämpliga för bostadsbebyggelse. Områden pekas också ut som lämpliga för 

förtätning där fler bostäder bedöms kunna få plats. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning är framtagna i kommunens 

Bostadsförsörjningsprogram, som har legat till grund för de områden som pekas ut i 

översiktsplanen. 

För att kunna tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder behöver kommunen se 

till de olika behov som finns hos invånare. En blandning av bostäder krävs för att 

kunna tillgodose alla de behov som finns. Genom att ta hand om de redan befintliga 

bostäderna, samtidigt som det byggs nya bostäder kan vi tillgodose efterfrågan hos 

den ökande befolkning och erbjuda bostäder i olika prisklasser. För att kunna nå 

målet om 14 000 invånare och för att kunna växa hållbart är redan befintliga bostäder 

av största vikt och behöver bevaras i rimlig utsträckning. 

Att kunna erbjuda olika former av boende i form av typ, upplåtelseform, pris och 

storlek, i flera av kommunens orter är önskvärt. Alternativ till de mer konventionella 
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formerna av boenden och ägarformerna blir allt mer populärt och är viktigt för 

kommunen att vara öppna för. 

Allmännyttan är en viktig del i att kunna leva upp till dessa behov. Tranemobostäder 

AB erbjuder idag bostäder i tio av kommunens orter och kan förvalta och bygga 

bostäder i orter där efterfrågan finns men andra investerare saknas. 

Detaljplanering tar tid och resurser, för att tillgodose alla dessa behov kräver det att 

planering av bostadsområden är flexibelt och kan anpassas när efterfrågan förändras. 

En öppenhet för att tillåta byggande på icke detaljplanerad mark krävs i de lokala 

kärnorna i kommunen för att dessa ska ha en chans att växa. Tranemo kommun ser 

positivt på utvecklande i alla kommunens orter. 

Alternativ utveckling 

Vid en alternativ utveckling i kommunen där befolkningsökningen inte sker är 

prioritering av bostadsbebyggelse på de parallella stråken riksväg 27 och kust-till-

kustbanan som innehåller de stora noderna i kommunen. En fortsatt strävan att få 

tågstationer i Länghem och Grimsås kvarstår då detta är viktigt för 

kompetensförsörjning till kommunens företag, samt möjligheten för invånare att 

pendla längre sträckor för arbeten i andra orter. 

Ställningstagande 

• Tranemo kommun ska verka för att det finns boenden för alla i livets olika 

skeenden. 

• Tillväxt i de större orterna i kommunen ska i första hand ske genom 

förtätning. Förtätning får inte ske på bekostnad av tätortsnära natur. 

• Tillräckligt stora grön- och rekreationsområden ska finnas att tillgå även vid 

en växande befolkning. 

• Planering av bostäder ska ta höjd för etablering av arbetsintensiv verksamhet i 

Lockryd. 

• De kommunala kärnorna ska utvecklas för att behålla och utveckla sin service 

och kunna tillgodose de lokala kärnorna med den service som krävs för att 

underlätta vardagen. 

• Centrala flerbostadshus ska i största möjliga mån tillåta verksamhetslokaler i 

bottenvåningen för att tillåta butiker och service. 

• För att kunna tillgodose billiga boenden är det av vikt att äldre bostadshus 

bevaras. 

 

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

I bilaga 3 redovisas fördjupning av LIS-områden. 
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Syfte 

Syftet med LIS-områden i Tranemo kommun är att peka ut områden i attraktiva 

lägen intill sjöar, möjliga att exploatera utan negativ inverkan på naturvärden, 

kulturvärden och friluftsvärden samt med ett långsiktigt bibehållande av 

strandskyddets syften. Målsättningen är en utveckling av landsbygden, vilket kan ge 

Tranemo kommun en ny attraktionskraft som hjälp för att nå befolkningsmålet och 

därigenom på sikt skapa utrymme för fler arbetsplatser och bättre, alternativt 

bibehållen, service.  

De utpekade områdena har alla bedömts uppfylla de kriterier som finns upptagna i 

lagtexten kring landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och i olika grad bedömts 

uppfylla de kriterier som framtagits specifikt för Tranemo kommun. 

Ett utpekat LIS-område i översiktsplanen innebär att kommunen ser positivt på 

utveckling inom området. Vid en framtida förfrågan om att utveckla området kan 

landsbygdsutveckling användas som ett ”särskilt skäl” för upphävande av 

strandskyddet. Det är dock viktigt att framhålla att ett utpekat områden inte är 

detsamma som ett bygglov. Det är ett antal frågor som ska lösas innan bygglov kan 

ges. 

För markägare inom områdena ska denna utredning och ett utpekat LIS-område ses 

som en möjlighet att utveckla markanvändningen inom området, och inte som ett 

krav. Beslutet om att nyttja möjligheten eller inte ligger hos markägaren. 

Kriterier 

Kriterierna som valts för LIS-områden i Tranemo kommun baseras på att kunna 

utveckla kommunala kärnor som kan fungera som nav för kringliggande landsbygd. 

Genom att erbjuda strandnära bostadslägen ska attraktiviteten kunna öka i hela 

kommunen. Utöver dessa lägen har också sjöar med särskild potential för turism och 

fritidsbebyggelse/friluftsliv utpekats.  

Följande kriterier har utgåtts ifrån vid utpekning av områden: 

1. Stödja inflyttningen i hela Tranemo kommun.  

2. Stödja utveckling av kultur- och besöksnäringen i hela kommunen och mer 

specifikt runt Torpa-Hofsnäsområdet. 

3. Stödja en väl utbyggd infrastruktur och anpassad kollektivtrafik som är bra ur 

ett miljöperspektiv. 

4. Möjliggöra boendealternativ så att fler som arbetar i kommunen väljer att 

bosätta sig i Tranemo kommun. 

5. Möjliggöra kommunal service i hela kommunen. 

 

Områden har pekats ut till fyra olika kategorier beroende på dess lämplighet. För 

samtliga LIS-områden gäller det att: 
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- Kriterierna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska vara uppfyllda.  

- De i huvudsak uppfyller Tranemo kommuns utvalda kriterier för 

landsbygdsutveckling. I vilken mån de uppfyller dessa redovisas nedan. 

- Det finns goda möjligheter att ordna en frizon för allmänheten nere vid 

vattnet om minst 30 m. 

De fyra kategorierna är: 

Permanentbebyggelse, A-läge  

Ligger utmed det prioriterade stråket. Mindre än 1 km till större väg och allmänna 

kommunikationer.  

Attraktivt läge, enligt kriterierna för attraktivitet. Möjlighet att lösa VA-frågan på ett 

för miljö- och samhällsekonomi tillfredsställande sätt.  

Ej behov av större investeringar i vägnätet.  

Permanentbebyggelse, B-läge  

Attraktivt läge, enligt kriterierna för attraktivitet.  

Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- och samhällsekonomi tillfredsställande 

sätt. 

Fritidshusbebyggelse  

Attraktivt läge.  

Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- och samhällsekonomi tillfredsställande 

sätt.  

Verksamheter  

Attraktivt läge lämpligt för t ex turism och friluftsliv.  

Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö och samhällsekonomi tillfredsställande 

sätt.  

Möjlighet att lösa tillgängligheten utan alltför stora intrång/investeringar i 

infrastruktur/vägar.  

 

Förändringar på tidigare LIS-planer: 

Område vid sjön Visen, Ambjörnarp, har tagits bort till följd av Länsstyrelsens 

invändning angående kulturhistoriska värden i området. 

Område vid Lagmanshagasjön, Ljungsarp, har södra halvan av området tagits bort i 

hänsyn till den fornlämningsmiljön som finns i området. 

Område vid Marjebosjön, Mossebo, har tagits bort till följd av att området ej är 

förenligt med Miljöbalken 7 kap. 18e§. 

Område vid Ljungsnäsasjö/Månstadsån, Tranemo, har tagits bort till följd av att 

området ej är förenligt med Miljöbalken 7 kap. 18e§. Tidigare utpekat som lämpligt 
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för punkthus. Nuvarande bedömning menar att området ej är förenligt med 

bebyggelse till följd av naturvärden, samt buller och vibrationer från riksväg 27. 

Område vid Simmesjön har minskats ner i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. 

Område vid Sämsjön, Månstad, har minskats ner i enlighet med Länsstyrelsens 

yttrande. 

 

Figur 2 LIS-områden i Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Torpa/Hofsnäsområdet 

Området kring Torpa stenhus och Hofsnäs herrgård är mycket populära turistmål. 

Området är, med sin vackra natur och välordnade strövstigar, ett välbesökt 

utflyktsmål. Under sommaren lockar området också med diverse event.  

Syfte 

År 2015 antog Tranemo kommun en bevarande-, utvecklings och LIS-plan för 

Torpa/Hofsnäsområdet. Syftet med denna plan var skapa riktlinjer för framtida 

utveckling i området och att denna utveckling sker i enlighet med de befintliga 

kultur-, natur- och friluftsvärdena i området. 

Bevarande 

Torpa/Hofsnäs är hem till många kvaliteter som är värda att bevara. Det finns många 

stora, gamla träd som bidrar till biologisk mångfald genom att utgöra värdmiljö för 

många arter. Samtidigt finns det många historiska byggnader och stora 

friluftsområden. Därmed finns det flera skyddsområden för att säkerställa att dessa 

kvaliteter bevaras. 

• Naturreservat: Hela Torpanäset är klassat som naturreservat och finns till för 

att bevara det värdefulla kulturlandskapet med ädellövskogar och 

hagmarksmiljöer, samt säkerställa området för natur- och kulturmiljöstudier 

samt friluftsliv. 

• Natura 2000: Området ingår även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 

områden. Detta då det är en viktig plats för arten Osmoderma eremita 

(läderbagge) tack vare gammal ekbete. 

• Riksintressen naturvård: Kring sjöarna finns stora områden med 

ädellövskogar som hyser en för regionen sällsynt rik och varierad lundflora. 

• Riksintresse kulturmiljövård: Rikt varierade fornlämningsmiljöer med 

ensamliggande gravar, gravfält och fossil åkermark. 

• Riksintresse friluftsliv: Området hyser särskilt goda förutsättningar för 

positiva upplevelser och för natur- och kulturstudier i ett omväxlande 

kulturlandskap med herrgårdsmiljö, lövskogar och sjöar. 

• Övriga värdefulla områden: I området finns det också regionalt värdefullt 

odlingslandskap enligt ängs- och hagmarksinventering, skyddsvärd lövskog 

enligt lövskogsinventering, nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen och 

fornlämningar. 

 

Riktlinjer för utveckling och gestaltning 
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För att bevara områdets karaktär samtidigt som kommunen vill att området ska 

kunna växa som besöksmål, har generella riktlinjer tagits fram för hur området ska 

utvecklas. Mer specifika idéer för respektive anläggning ges också. 

• Vegetation: Då det gäller nyplantering av träd och buskar i området är det 

viktigt att satsa på inhemska arter. Idag utgörs vegetationen nästan 

uteslutande av vanliga svenska löv- och barrträd. Området har idag en 

diversifierad sammansättning av arter och denna kvalitet bör tas till vara och 

beaktas i framtida planteringar. 

o Avlägsnande/beskärning av vegetation som på ett uppenbart sätt stör 

viktiga siktstråk i området. 

o Upprättandet av alléer utmed viktiga vägsträckningar. 

o Utvecklande av parkområdena kring Torpa stenhus och Hofsnäs 

herrgård. 

• Skogens utveckling: En av de faktorer som verkligen ger Torpanäset dess 

karaktär är den mogna vackra ädellövskog som breder ut sig över merparten 

av landtungan. Området omfattas av naturreservat och ska tryggas genom att: 

o Områdets lövskogar skyddas från åtgärder i form av rationellt 

skogsbruk. 

o Avverkningar och röjningar utförs i kombination med betesdrift i syfte 

att skapa och restaurera solöppna hagmarker med grova solitära ekar 

och andra lövträd. 

o Riktade beståndsvårdande röjningar och gallringar utförs i syfte att 

gynna föryngringen av ädellövträd och förhindra granföryngring. 

o Kulturhistoriska lämningar bevaras och vårdas. 

o Allmänhetens behov av information och anordningar för bibehållen 

tillgänglighet tillgodoses inom vissa delar. 

• Belysning: Genomtänkt belysning i området skulle kunna höja 

upplevelsevärdet och tillgängligheten utav området. Detta skulle vara extra 

viktigt under årets mörka del och för tillgängligheten för särskilda grupper. I 

en strategi bör typ av armaturer, påverkan på ekosystem, typ av belysning, 

ljuskällans spridning och vilka tider belysning ska vara igång, vara viktiga 

punkter att ha med. 

Exempel på frågeställningar för strategin: 

o Kan viktiga fasader i området, främst anläggningarnas 

huvudbyggnader, Torpa stenhus och Hofsnäs herrgård, få belysning 

utan att kulturvärdena skadas? 

o Finns det några viktiga alléer som bör belysas? 

o Upplysta parkeringar, gångar och delar av vägsträckor? 

o Finns det viktiga element i kulturlandskapet som exempelvis 

betydelsefulla träd, broar eller stenmurar som bör belysas? 

o Vilka skyltar bör belysas? 
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• Samverkan: Genom samverkan kan berörda parter få ut mer av området än 

om enskilda delar arbetar för sina egna intressen. Torpa/Hofsnäs-området 

ligger i gränsen mellan tre kommuner där det geografiskt ligger i Tranemo 

kommun, Torpanäset ägs av Borås stad och kopplat till Ulricehamns kommun 

via Åsunden och båtförbindelsen med Ulricehamns tätort. 

Det skulle också vara gynnsamt om det skedde mer samverkan mellan de två 

huvudanläggningarna i området. Exempelvis skulle anläggningarna kunna ha 

ett system där besökare hänvisas till den andra anläggningen om boendet i 

den ena anläggningen är fullbelagt. Att hålla kvar besökare i området är 

gynnsamt för samtliga aktörer. 

• Gemensam skyltning: Genom att den vägledande skyltningen till, antingen 

Torpa stenhus eller Hofsnäs, alltid skyltar med båda besöksmålen skulle ge 

båda målen mer skyltning. Tranemo kommun ser att de båda besöksmålen 

besitter kompletterande kvaliteter och bör inte ses som konkurrenter med 

varandra. 

• Bebyggelse: Huvudbyggnaderna på respektive gård har en speciell karaktär 

som ska bevaras. Övrig bebyggelse bör vid komplettering och renovering följa 

rådande skala, material och kulör. Husen bör ha träfasader som målas med 

slamfärg i rött eller kulör med liknande mörkhet och mättnad. Taken bör vara 

klädda med takpannor eller plåt i rött eller med kulör i liknande mörkhet och 

mättnad. Nya byggnader bör dessutom upprättas på ett sådant sätt att de 

samspelar med, och blir väl integrerade i, landskapet. Vid eventuella 

renoveringar eller ombyggnader av byggnader som går i linje med den för 

området typiska utformningen, bör dessa utformas på ett sätt som gör att den 

ursprungliga stilen inte förvanskas. 

• Trafik: Vägen är en naturupplevelse i sig och den som färdas längs näset är 

omgiven av storslagen natur. Viktigt blir att försöka hålla hastigheterna nere 

och bilisterna uppmärksamma på eventuella gång- och cykeltrafikanter, samt 

på mötande trafik. I takt med fler besökare i området ökar trafikbelastningen. 

Fler mötesplatser för motortrafik kan behöva skapas. 

• Cyklism: En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet bör vara att ordna 

med cykelbanor. Området lämpar sig väl för cykelturism. Somliga vägar kan 

räcka med att uppmärksamma bilisterna på att vägen delas med cyklister. 

Nya gc-vägar skall föregås av naturinventeringar och en vägning av olika 

alternativa sträckningar. 

• Turism: Det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla turismen i området 

och därmed öka antalet arbetstillfällen. Redan etablerade turistmål som Torpa 

stenhus och Hofsnäs skapar förutsättningar för att marknadsföra 

kringliggande turistmål. Upplevelsen för turister skulle ytterligare kunna 

förbättras genom ökad tillgänglighet, exempelvis till Torpasjön genom utökat 

fritidsboende och vandrarhem eller liknande. Samt tillgänglighet genom att 

binda samman vandringsstigar. 
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Hofsnäs: 

• Södra entrén: En stärkt entré skulle locka fler till att stanna och utforska 

området. Ett sätt att stärka entrén skulle kunna vara att arbeta med olika 

portaler som markerar att besökaren närmar sig en plats av betydelse. 

• Omdragning av vägen: En åtgärd som skulle lyfta fram Hofsnäs 

herrgårdsbyggnad på ett bättre sätt skulle vara om vägen som löper precis 

öster om byggnaden kunde dras i en båge i samband med att den passerar 

byggnaden. Idag lyfts inte herrgårdens kvaliteter fram fullt ut. Lämpligt kan 

vara att arbeta med en entréyta söder om herrgårdsbyggnaden. På så vis kan 

besökare angöra till de båda befintliga entréerna som idag finns på respektive 

långsida. 

• Parkering: Parkeringarna vid Hofsnäs bör ses över för att skapa en mer 

tilltalande miljö kring herrgården. De två ytorna som finns idag kan slås ihop 

till en yta mellan dessa två parkeringar, öster om vägen. 

• Alléer: I området finns ett antal alléer med gamla träd. Alléerna kring Hofsnäs 

består av ett flertal olika trädarter, bl a skogslönn, sykomorlönn, ask, 

hästkastanj, skogslind och ek. Långa sträckor av nya träd bör planteras i 

förebyggande syfte och därefter kan en medveten utgallring av de planterade 

träden ske gradvis i takt med att de växer sig större. 

Torpa: 

• Torpa park: Vid Torpa stenhus bör det finnas en strävan att återknyta till 

historien genom att, helt eller delvis, försöka återskapa den gamla 

slottsparken framför den medeltida byggnaden. Parken bör följa de strukturer 

som finns i landskapet för att bevara och förstärka platsens historiska 

betydelse. 

• Offentligt/Privat: Huruvida besökare har tillträde eller inte är idag oklart i 

vissa delar kring Torpa stenhus. Genom att göra området norr om Torpa mer 

tillgängligt så kan besökare som vill promenera ledas dit och ta del av naturen 

i området. Ägarna av Torpa har uttalat en önskan om att vissa delar ska hållas 

mer privata och inte bjuda in till fritt strövande. För att avgränsa området mot 

huset är det viktigt med en skarp linje och gräns som tydligt visar en övergång 

från offentligt till privat. 

• Tillgängligheten till omgivningar: Idag är tillgängligheten till områdena kring 

själva anläggningen begränsad. För att stärka upplevelsen av Torpa stenhus 

och utvidga möjligheterna och utbudet för turister bör fler områden kunna 

göras tillgängliga. Kortare vandringsleder i stil med de som finns kring 

Hofsnäs skulle kunna upprättas. 

• Skarpa siktlinjer: För att stärka anläggningen Torpa stenhus är det av stor vikt 

att göra medeltidsbyggnaden mer synlig för de besökare som kommer längs 
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vägen. Framför allt är det entrén från nordost som behöver arbetas vidare 

med. 

• Tillgänglighet enligt PBL: I samband med ändringar och kompletteringar bör 

det, om möjligt, strävas efter en utformning som är anpassad för alla. För att 

öka tillgängligheten kring stenhuset behöver entrén struktureras om. Området 

vid vattnet, rakt norr om stenhuset, är idag igenvuxen och extensivt skött. 

Denna yta bör öppnas och göras tillgänglig. 

 

LIS Topra/Hofsnäs 

I Torpa/Hofsnäs-området finns ett (1) LIS-område. Det gäller för bostäder i B-läge. 

Området ligger utmed ’byvägen’ i vid Ömmesala. Det är avgränsat med 100 m frizon 

mot sjön, samt med intentionen att bevara huvuddelen av jordbruksmarken. 

Området ligger inom riksintresse för naturvård (ädellövskog och herrgårdarnas 

ekhagar) och friluftsliv. Några bostäder bedöms kunna komma till utan att negativt 

påverka dessa värden. 

För mer information om LIS-områden se avsnitt ’LIS – Landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen’. 

Hänsyn och värden 

Avsnittet ’Hänsyn och värden’ redovisar de objekt och områden som behöver tas 

särskild hänsyn till vid planering och exploatering, samt allmänna intressen. Här 

hanteras bland annat riksintressen, Natura 2000 och kommunalt bedömda värdefulla 

miljöer, men också de allmänna intressena som utbildning, infrastruktur, kultur med 

mera. 

 

Riksintressen 

Riksintressen är områden, platser eller objekt som tjänar nationella syften. Det är 

med hjälp av riksintressen som staten kan peka ut vad som är av nationell betydelse i 

samhällsplaneringen. I miljöbalkens tredje och fjärde kapitel pekas det ut vad som är 

av riksintresse. Riksintressen delas upp i två grupper; geografiska riksintressen och 

riksintressen utifrån ett ändamål. De geografiska riksintressena har främst ett 

bevarandevärde och ändras endast väldigt lite i sin utformning. Riksintressen utifrån 

ett ändamål kan exempelvis vara naturvård eller infrastruktur. Dessa riksintressen 

bör ses som anspråk och hanteras i dialog mellan länsstyrelse och kommun. 

Ungefär 14% av kommunens land- och vattenområden berörs av riksintressen, 

frånsett det utpekade riksintresset för vindbruk. Den största omfattningen har 

riksintressen för naturvård, som berör Åsunden-Torpa, Skrikemossekomplexet, 
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Vassgården-området, Gisslarp-Hornhult, Kättesjömossarna, Lövömossen och 

Snaråsatorp-Åsvedjan. 

Bortsett från riksintresse till följd av flygplatser och MSA-ytor, föreslås enbart en yta 

för utveckling inom riksintresse- eller Natura 2000-områden. 

Kommunikation 

I Tranemo kommun är riksväg 27 den enda väg som är utpekad som riksintresse. 

Tranemo kommun står bakom detta och arbetar med Trafikverket för att ytterligare 

kunna utveckla och säkra upp denna väg. Goda kommunikationer är av hög prioritet 

och ligger till grund för att personer ska vilja bo och etablera sig i kommunen. 

Järnvägen Kust-till-kustbanan är av riksintresse och sträcker sig från Göteborg till 

Kalmar och är av interregional betydelse. Den trafikeras av både gods- och 

persontåg. Järnvägsstationen i Limmared är även den av riksintresse. Tranemo 

kommun står bakom detta och arbetar för att få utökad trafik på järnvägen och 

ytterligare järnvägsstationer i Länghem och Grimsås. 

Inom riksintresse för kommunikation ligger även luftfart där riksintresset innefattar 

flygplatser och ett influensområde om 55 km från flygplatsens landningshjälpmedel. 

I Tranemo kommun innefattar detta Landvetter och Jönköpings flygplats, samt 

Hagshults flygplats. Transportstyrelsen bevakar dessa områden för planering som 

kan påverka flygprocedurer. Vid planering av höga objekt ska samråd ske med 

berörd flygplats. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Uppförande 

av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka 

flygtrafiken. I de fall ny bebyggelse tenderar att överstiga 20 meter ska en 

flyghinderbedömning göras vid varje enskild etablering inom dessa områden. 

 

Övriga riksintressen 

Riksintressen för kulturmiljö omfattar Torpaområdet, Tyggestorp, Månstad, 

Openstens-Skårtebo och Tåstarp. 

Riksintresset för friluftsliv omfattar huvuddelen av Torpaområdet med anslutande 

sjöar. 

Näset mellan Torpasjön och yttre Åsunden med omgivande vatten utgör ett Natura 

2000-område enligt habitatdirektivet. Huvuddelen av Komosse ingår i ett Natura-

2000-område enligt fågeldirektivet. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan 

i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i 

form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden 

som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till 
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spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 

kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. 

I Tranemo kommun finns inga öppet redovisade riksintressen/intressen för 

totalförsvaret. I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av 

höga byggnads-objekt som master och vindkraftverk. 

 

Ställningstagande 

Endast ett föreslaget utbyggnadsområde återfinns inom riksintresse för kulturmiljö, 

friluftsliv eller naturvård, samt Natura 2000. Detta område ligger i Dalstorp, norr om 

kyrkan och är sedan tidigare ett utpekat LIS-område. Utbyggnad av detta område 

ska ske med minsta rimliga påverkan på riksintresset och utredning kan behöva ske i 

samband med detaljplanering. Området bedöms vara en utbyggnad av den befintliga 

tätorten. 

Ökad befolkning i kommunen kommer öka påfrestning av infrastruktur och därmed 

öka behovet av utbyggnad av riksväg 27 och järnvägen Kust-till-kustbanan.  

Tranemo kommun står positiva till de riksintressen och natura 2000-områden som 

finns utpekade inom kommunen. 

 

Rekommendationer riksintressen 

Åsunden-Torpaområdet 

Delar av området har idag skydd i form av naturreservat enligt 7 kap miljöbalken 

(Hofsnäs) och en skötselplan finns för delar av området. Områden av riksintresse för 

naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön. De verksamheter inom turismsektorn som finns i området ska ges 

möjlighet till utveckling. Delar av området är utsett som ett Natura 2000-område. 

Bestämmelserna om Natura 2000 finns främst i 7 kap. miljöbalken och förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken. Inom Natura 2000-områden krävs tillstånd 

från länsstyrelsen för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön. För 

varje område ska länsstyrelsen upprätta en bevarandeplan, som syftar till att ge de 

skyddade naturtyperna och arterna en "gynnsam bevarandestatus”. 

 

Komosse 

Området är delvis skyddat som naturreservat. Inom reservatet råder förbud mot 

dikning, täktverksamhet liksom annan markbearbetning samt uppförande av 
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byggnader eller annat som påverkar miljön. Allmänheten får inte plocka eller skada 

växter, tälta, rida eller framföra motorfordon m.m. Täktverksamhet, nybyggnation, 

markavvattning och annan exploatering i övriga delar av riksintresseområdet som 

påverkar områdets naturvärden är olämpligt. I tveksamma fall ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras. Områden av riksintresse för naturvård ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Området är 

utsett som ett Natura 2000-område. Bestämmelserna om Natura 2000 finns främst i 7 

kap. miljöbalken och förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 

Kommunerna och länsstyrelserna runt Komosse, Ulricehamns, Jönköpings och 

Tranemo kommuner, samt länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län 

strävar efter en gemensam policy om minsta avstånd till vindkraftverk med hänsyn 

till naturupplevelsen från olika delar av mosskomplexet. Policyn ska arbetas in i 

respektive kommuns översiktsplan.  

 

Skyddsområde söder om Komosse 

Området utgör ett skydd för värdena inom Komosseområdet. Inom detta område får 

t.ex. inte vindkraftverk uppföras men det finns även andra åtgärder och 

verksamheter som kan vara störande och skada natur- och friluftsintressena. Främst 

handlar det om naturupplevelsen och att undvika buller och anläggningar som kan 

ses från vandringstigar i Komosseområdet. 

 

Lövmossen och Lomsjömossen 

Täktverksamhet, nybyggnation, markavvattning och annan exploatering som 

påverkar områdets karaktär och dess hydrologi är olämplig. I tveksamma fall ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras. Områden av riksintresse för naturvård ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Tranemo 

kommun är positivt inställd till att delar av området får ett utökat skydd enligt 

miljöbalken. 

 

Månstad 

För att hålla landskapet öppet och behålla en levande landsbygd kan ny bebyggelse 

prövas positivt. Förutsättningar är dock att bebyggelsen lokaliseras och utformas 

med hänsyn till det känsliga landskapet och till de kulturhistoriska värdena. Sålunda 

bör ny bebyggelse kring den bebyggda miljön underordna sig den befintliga 
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bebyggelsen vad det gäller placering, volym, material och färg. Täkter och 

schaktningar som påverkar naturvärdet ska undvikas. 

 

Opensten-Skårtebo 

Området är delvis skyddat som naturreservat sedan 1967-01-11. Inom reservatet 

råder i huvudsak förbud mot att uppföra byggnader, avverka eller bedriva 

täktverksamhet. Ansökningar om ny bebyggelse behandlas restriktivt. En eventuell 

ny bebyggelse bör utformas i enlighet med befintlig vad det gäller volym och 

material. 

 

Torpa 

Torpaområdet består av ett odlingslandskap runt Yttre Åsunden och Torpasjön. 

Torpa Stenhus är en av landets mest välbevarade senmedeltida borganläggningar 

och visar på områdets strategiska betydelse under inte minst medeltiden. Här finns 

rikt varierade fornlämningsmiljöer med gravar, gravfält och fossil åkermark. Torpa 

stenhus är också det enda byggnadsminnet i Tranemo kommun. 

 

Tåstarp 

Ansökan om bebyggelse prövas restriktivt. Delar av området kan dock vara lämpliga 

för att etablera hästgårdar. Förutsättningen är att bebyggelsen lokaliseras och 

utformas med hänsyn taget till de arkeologiska värdena samt de känsliga natur- och 

kulturvärdena. Vid avverkningar måste hänsyn tas till det fornlämningstäta 

området. 

 

Område väster och norr om Dalstorpasjön 

Rekommendationer Området runt Dalstorps kyrka och prästgården är värdefullt 

framför allt för helheten i kulturlandskapet med kyrka, prästgård, sockenstuga, den 

kvarvarande sakristian av Dalstorps gamla kyrka samt två järnåldersgravfält. För att 

behålla områdets speciella karaktär bör ingen ny bebyggelse förekomma inom detta 

område. Kulturområdet vid Växtorp och Borrarp är beläget på en moränhöjd och 

genomkorsas i sydvästlig-nordostlig riktning av Jälmån. Inom området finns en 

ovanligt tät koncentration av fornlämningar, i huvudsak ensamliggande stora rösen 

men även en del stensättningar samt fyra större gravfält varav ett med ett 15-tal 
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domarringar. För att området ska bevaras måste eventuell ny bebyggelse behandlas 

restriktivt och anpassas till befintlig äldre bebyggelse. Vid avverkningar måste 

hänsyn tas till det fornlämningstäta området. 

 

Tyggestorp 

Ansökan om bebyggelse prövas restriktivt. Förutsättningarna är att bebyggelsen 

lokaliseras och utformas med hänsyn tagen till de arkeologiska värdena samt de 

känsliga natur- och kulturvärdena. Därför bör ny bebyggelse kring den bebyggda 

miljön underordna sig den befintliga bebyggelsen när det gäller placering, volym, 

material och färg. Täkter och schaktningar som påverkar naturvärdet ska undvikas. 

 

Snaråsatorp - Åsvedjan 

Hävden enligt gammalt mönster ska fortsätta och intensifieras om områdets 

naturvärden inte ska försvinna. För att bevara det ålderdomliga jordbrukslandskapet 

bör de delar av området där det tidigare har bedrivits slåtter även slås i framtiden. 

Områden av riksintresse för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada natur- eller kulturmiljön. Området är utsett som ett Natura 2000-område. 

Bestämmelserna om Natura 2000 finns främst i 7 kap. miljöbalken och förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken. Tranemo kommun är positivt inställd till att 

området får ett utökat skydd enligt miljöbalken. 

 

Knogum 

Området har fortfarande samma höga klass som vid Ängs- och 

betesmarksinventeringen 2002-2004. För att området i framtiden ska hålla samma 

fina naturvärden, är det av stor vikt att området i Knogum även i fortsättningen 

hävdas. Området är utsett som ett Natura 2000-område. Bestämmelserna om Natura 

2000 finns främst i 7 kap. miljöbalken och förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken Området bör få utökat skydd enligt miljöbalken. 

 

Gisslarp - Hornult 

Området har höga värden och det är av stor vikt att området sköts i framtiden för att 

naturvärdena ska bevaras. Områden av riksintresse för naturvård ska skyddas mot 
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åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Tranemo kommun är 

positivt inställd till att området får ett utökat skydd enligt miljöbalken. 

 

Skrikemossekomplexet 

Täktverksamhet, nybyggnation, markavvattning och annan exploatering som 

påverkar områdets karaktär och dess hydrologi är olämpligt. I tveksamma fall ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras. Områden av riksintresse för naturvård ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Tranemo 

kommun är positivt inställd till att delar av området får ett utökat skydd enligt 

miljöbalken. 

 

Vassgårdenområdet 

Området regleras delvis av utlagt förordnande från 1969-01-27, ett 

naturvårdsområde enligt gamla naturvårdslagen 19§. Här råder förbud mot 

bebyggelse samt täktverksamhet. Fullständiga bestämmelser finns på 

kommunkontoret i Tranemo samt på länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Täktverksamhet, nybyggnation, markavvattning och annan exploatering som 

påverkar områdets geologiska och biologiska värden är ytterst olämplig. I 

tveksamma fall ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras. Områden av 

riksintresse för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 

eller kulturmiljön. 

 

Kättesjömossarna 

Täktverksamhet, nybyggnation, markavvattning och annan exploatering som 

påverkar områdets naturvärden är olämplig. I tveksamma fall ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras. Områden av riksintresse för naturvård ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Området är 

utsett som ett Natura 2000-område. Bestämmelserna om Natura 2000 finns främst i 7 

kap. miljöbalken och förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Området är 

även utpekat i myrskyddsplanen.  
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Figur 3 Riksintressen med mera i Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Allmänna intressen 

Barn och utbildning 

Grundläggande för en välfungerande kommun är tillgången till bra förskolor och 

skolor. En utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för 

samhällsutveckling. Den kommer till nytta i arbetslivet och skapar möjligheter för 

individer på arbetsmarknaden. 

Nuläge 

Förskolor och fritidshem finns i Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp, Ljungsarp, 

Nittorp, Grimsås, Ambjörnarp och Sjötofta. Dessutom finns föräldrakooperativa 

förskolor i Månstad, Tranemo och Mossebo.  

F-6-skolor finns i Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp och Grimsås. 

Kommunens enda 7-9-skola är belägen till Tranemo.  

Grundsärskolan är placerad på Tranängskolan i Tranemo. Vissa elever är helt 

integrerade i sina vanliga klasser med extra stöd medan andra helt eller delvis finns i 

en egen grupp i särskolan.  

I Tranemo finns också kommunens gymnasieskola, vilken erbjuder fyra 

yrkesprogram, fyra högskoleförberedande program samt introduktionsprogrammen. 

Till Tranemo Gymnasieskolas organisation hör även vuxenutbildning inkl. svenska 

för invandrare, SFI. I samverkan med grundsärskolan bedrivs viss 

gymnasiesärutbildning på hemmaplan.  

Närmaste högskola finns i Borås. 

Verksamhet i förändring  

Skolans lokaler är hårt nyttjade och inte alltid anpassade efter verksamhetens behov. 

Brister i lokalerna är ett arbetsmiljöproblem för såväl elever som personal, varför en 

översyn av lokalbehovet behöver göras. 

Tranemo kommun har beslutat om ett tillväxtmål på 14 000 invånare år 2035. Det 

ställer också krav på att skolor och förskolor finns på rätt ställen och är utformade så 

att de möjliggör en kvalitativ förskole- och skolverksamhet. En översyn av 

upptagningsområdena för skolorna F-6 behöver genomföras för att pröva en bättre 

fördelning av elevunderlaget.  

Förskolor och skolor bör om möjligt placeras i anslutning till naturområden, för att 

främja en skolgång där natur och miljö värdesätts, och ha tillgång till trygga och 

trafiksäkra gång- och cykelvägar.  Samtidigt finns det andra faktorer som spelar en 

stor roll, då prognoserna på en del av våra förskolor visar på en nedåtgående trend 

när det gäller barnantalet. Denna omständighet kommer att innebära stora 
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utmaningar vad gäller såväl ekonomin som strukturella och organisatoriska 

åtgärder. Antalet enavdelningsförskolor bör på sikt minska till förmån för fler 

förskolor med mer än tre avdelningar. På sikt bör även fritidshem koncentreras till 

den fritidshemsverksamhet som bedrivs i grundskolorna F-6. 

Målet är, mot bakgrunden ovan, att skapa en struktur för förskola och skola där 

Tranemo kommun i anpassade och ändamålsenliga lokaler kan ta emot samtliga 

elever och där verksamheten håller hög kvalitet.  

Barnets/elevens rättighet att delta i verksamheten på lika villkor är bl a beroende av 

den fysiska och sociala lärmiljön. Nybyggda förskolor, skolor och fritidshem ska 

kunna anpassas i såväl inne- som utemiljön, så att skolan med kort varsel kan ta 

emot barn och elever med mer omfattande stödbehov. Planering av lokalerna ska 

därför också ske i nära samverkan med specialpedagogisk kompetens. 

Beslut om ev. nya gymnasieprogram på hemmaplan kräver strategiska och 

ekonomiska avvägningar. Strävan är att så många ungdomar som möjligt ska kunna 

läsa sitt valda program på hemmaplan samtidigt som fyllnadsgraden på ett program 

inte kan vara för låg. Det är därför en utmaning att ha rätt programstruktur på 

Tranemo Gymnasieskola.  

Det finns ett starkt intresse för skolans utveckling inom det lokala näringslivet. En ny 

plan för studie- och yrkesvägledning är framtagen och implementerad i hela 

organisationen. Ett särskilt fokus riktas i denna plan mot den samverkan som inom 

ramen för Tillväxt Tranemo sker mellan högstadiet, gymnasiet med näringslivet. 

Ställningstagande 

• Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen. 

• Barnens bästa är i fokus där kvalitet går före service. 

• Kommunen ska ha planberedskap för nya skolor, förskolor och 

fritidsverksamhet som är kopplat till kommunens exploateringstakt.  

• Planering av nya skolor, förskolor och fritidsverksamheter ska i första hand 

placeras i närheten av grönområden och ha tillgång till trygga och trafiksäkra 

gång- och cykelvägar.  

• Planering av lokalerna ska också ske i nära samverkan med specialpedagogisk 

kompetens, så att kommunens förskolor, skolor och fritidshem kan erbjuda en 

kvalitativ undervisning i öppna och tillgängliga lärmiljöer.  

• Utemiljön vid förskolor, skolor och fritidshem ska ge goda förutsättningar för 

motorisk och kognitiv utveckling hos barnen och eleverna. Kommunen följer 

Boverkets allmänna råd och vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utomhusmiljö. 
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• Skola och näringsliv ska ha ett långsiktigt och nära samarbete. 

 

Omsorg 

Tranemo kommun står inför en ökning av den äldre befolkningen. Detta medför en 

utmaning för omsorgssektionen dels utifrån kompetensförsörjning men även utifrån 

kommande behov av äldrebostäder. Behovet av särskilda boenden inom 

funktionshinderområdet kommer också att öka. 

Tranemo kommun ska erbjuda bostäder som bidrar till jämlika levnadsvillkor för alla 

oavsett ålder, funktionsnedsättning och socioekonomiska faktorer.   

Att centralisera boenden till ett fåtal orter underlättar driften samt är fördelaktigt 

utifrån närhet till serviceinsatser. Det möjliggör även delaktighet i samhällslivet.   

 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är en viktig del av kommunens infrastruktur. Fungerande 

vattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering är en viktig 

samhällsfunktion. Genom att säkerställa en god vattenförsörjning och hantera spill- 

och dagvatten på ett godtagbart miljömässigt sätt skapas förutsättningar att 

tillgodose det allmänna intresset med en långsiktig bra hushållning av mark och 

vatten. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer för vatten och avlopp i kommunen 

och en VA-handlingsplan. 

Enligt 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, har kommunen ett ansvar att 

ordna vattentjänster d.v.s. dricks- och/eller avloppsvatten, för bebyggelse som 

tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön 

föreligger. I VA-handlingsplanen identifieras sådana områden som VA-

bevakningsområden och VA-utbyggnadsområden. 

Nuläge: 

Ungefär 2/3 av kommuninvånarna i Tranemo kommun får sitt dricksvatten via 

allmän dricksvattenförsörjning.  Den allmänna dricksvattenförsörjningen är baserad 

på 10 grundvattentäkter med fastställda vattenskyddsområden. Ca 73 % av 

invånarna får sitt spillvatten omhändertaget i något av kommunens sju 

avloppsreningsverk. Fem av sju verk är i stort behov av upprustning. 

I kommunen finns sex större enskilda vattentäkter som producerar 10 m3/d eller mer/ 

försörjer 50 personer eller fler. Dessa vattentäkter omfattas av livsmedelsverkets 

föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2017:1, H90). Mindre enskilda vattentäkter 

omfattas endast av livsmedelsverkets råd om   enskild dricksvattenförsörjning och 

miljöbalkens kapitel 2 allmänna hänsynsregler. Det är ca 1/3 av invånarna som har 
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egen vattentäkt. I kommunen beräknas det finnas ca 1 500 enskilda avlopp. 

Övervägande av dessa är inte inventerade eller bedömda enligt dagens krav på 

godtagbar skyddsnivå. 

Verksamhet i förändring: 

Utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning är viktig i den fysiska planeringen.  Ett 

av kommunens fyra övergripande mål, 14 000 invånare 2035, berör i all väsentlighet 

framtida va-planering. Nya moderna va-anläggningar med tillhörande ledningar 

behövs samtidigt som befintliga anläggningar och ledningar behöver underhållas.  

Framtida lagkrav på vattenförsörjning, dag- och spillvattenrening samt 

klimatförändringar kräver ökade behov av planering och åtgärder för att minska 

påverkan på kommuninvånarnas hälsa och miljö. 

Ställningstagande 

- Vattenförsörjning och hantering av spill- och dagvatten ska lyftas fram tidigt i 

planeringen med beaktande av hälsa, miljöbelastning och klimatförändringar. 

- Vattenförsörjning, spillvattenrening och dagvattenhantering ska tidigt 

hanteras i planeringensprocessen. 

- De vid tillfället gällande VA-strategiska dokumenten ”Riktlinjer för vatten och 

avlopp i Tranemo kommun” och ”VA-handlingsplan för Tranemo kommun” 

ska ligga till grund för kommande samhällsplanering och beslut som rör 

vattenförsörjning, spill- och dagvattenhantering. 
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Figur 4 Vatten och avlopp karta för Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Avfallshantering 

Avfallshantering är ett allmänt intresse och i byggandet av det hållbara samhället är 

avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur. 

Nuläge: 

Kommunen ansvarar i enlighet med miljöbalken för omhändertagande av det avfall 

som normalt uppkommer i hushållen och motsvarande från verksamheter. I 

Tranemo kommun bedriver avfallsenheten detta arbete med hjälp av entreprenörer 

som utförare. En återvinningscentral finns i kommunen, denna är lokaliserad i 

utkanten av Tranemo tätort.  

Tranemo kommun utgår i sin avfallshantering från avfallshierarkin, vilken är en 

prioriteringsordning gemensam för hela EU som beskriver hur avfall ska tas tillvara, 

bland annat genom att minimera och återvinna avfall. 

Utöver det kommunala ansvaret för avfall finns avfall under producentansvar, där 

producenterna av produkter ansvarar för avfallet från dessa, exempel på detta är 

producentansvar för förpackningar och el-produkter. 

Verksamhet i förändring: 

Under senaste åren har en förändring av synen på avfall skett. Samhället går mot en 

mer cirkulär ekonomi, där vi förebygger avfall men också mer återbrukas och 

återvinns.  

Detta medför att materialanvändningen kommer vara mer cirkulär framöver. Det 

behöver finnas plats för återbruk av material och prylar. Hushållen kommer även 

sortera i flera fraktioner nära hemmet och utrymmet för detta behöver öka, både 

bostadsnära och kvartersnära lösningar, detta kan också medföra behov av 

uppsamlingsplatser eller omlastningsstationer. 

 

Ställningstagande: 

- Avfall hanteras enligt i kommunen gällande renhållningsordning, som 

omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.  

- I varje detaljplan och bygglov säkerställas att god avfallshantering kan ske. 

- Markanvändning i kommunen säkerställer långsiktigt hållbar avfallshantering 

ur allas perspektiv. 

- Återvinningscentralen Returen fortsätter vara kommunens 

återvinningscentral med möjlighet att utvecklas mot ökad återvinning och 

återbruk 
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Bredband 

Utbyggnad av bredbandsnätet sker av marknadens aktörer och på landsbygden där 

det är svårare att nå lönsamhet drivs utbyggnaden utav ideella krafter och 

fiberföreningar. Den offentliga rollen är att stimulera utbyggnad i områden där 

marknaden inte anser det vara lönsamt att investera. Kommunen kan göra detta 

genom att samverka med och stötta fiberföreningarna.  

Målet är att skapa förutsättningar för fortsatt fiberutbyggnad och att alla ska ha 

tillgång till bredband. Med 'tillgång till bredband' menas att bredbandsnätet ska 

finnas i närheten av huset med möjlighet att koppla på sig, då ingen kan tvingas till 

att ansluta sig till bredbandsnätet. Utbyggnaden är viktig för att alla ska ha möjlighet 

att delta i det demokratiska samhället och ska kunna använda digitala tjänster 

oavsett var personer bor, verkar och vistas. 

Nyttan av ett snabbt och stabilt internet är många. Bland annat gör tillgängligheten 

till stabilt internet kommunen till en attraktiv plats att bo på och starta företag i. 

Möjligheten att kunna arbeta, studera och handla hemifrån är bra för ett hållbart 

samhälle och minskande av transporter. 

Täckningsgrad av det mobila bredbandsnätet är av stor vikt och vid områden där 

täckningen är bristfällig och marknaden inte visar intresse av att förse området med 

ytterligare master kan behovet av samhällsmast undersökas. 

 

Kultur 

Att vårt kulturliv är känt långt utanför kommunens gränser förvånar nog ingen 

längre och är något vi ska vara stolta över. Kultur är nämligen det som binder oss 

samman som människor, det som faktiskt gör oss mänskliga. Utan kultur skulle vi 

inte utvecklas, inspireras till nya tankar, nya känslor. I Tranemo finns gott om 

hembygds- och kulturföreningar som erbjuder allt från spännande bygdehistoria till 

djup poesi. Men föreningslivet är bredare än så. I Tranemo kommun har vi en mängd 

olika idrottsföreningar, pensionärsföreningar, friluftsföreningar, studieförbund… 

listan kan göras lång. 

Tranemo kommun erbjuder ett rikt kulturliv och gott om fritidsaktiviteter, som till 

stora delar hör ihop med det mycket vitala föreningslivet. Tranemo kommun driver i 

egen regi simhall, fritidsgårdar idrottshallar, ishall och även Centralen med bibliotek, 

hotell och bistro som är en kultur- och demokratiarena och som ska fyllas av 

meningsfulla och attraktiva aktiviteter.  Utöver detta finns anläggningar som drivs 

av föreningslivet, t ex fotbollsplaner, motionsspår och vandringsleder samt 

samlingslokaler som bygdegårdar och Ett flertal kommunala badplatser finns runt 

om i kommunen, dessa sköts i regel av någon lokal förening med ekonomiskt stöd 

från Tranemo kommun.  
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Kulturverksamheten i Tranemo kommun vilar på flera ben, biblioteket, bokbussen, 

kulturskolan, biograf Tranan, som drivs av en biografförening och allmänkulturell 

verksamhet, t ex föreläsningar och konserter. Även kulturlivet berikas av en lång rad 

ideella föreningars insatser; Kultur 1740 som driver Glasets hus, ett spännande hus 

med glasmuseum med en glasutställning med glas från 1700-talet fram till dagens 

Absolut-flaska, glashytta med en mängd aktiviteter för alla och utställningshall som 

visar ett antal konstutställningar varje år. Vi är även stolta över våra hembygd- och 

bygdegårdsföreningar som ofta förvaltar hembygdsgårdar och arrangerar kulturella 

aktiviteter.  

Kulturskolan är ett viktigt inslag i Tranemo kommuns kulturliv. Kulturskolan 

erbjuder alltifrån drama, teater, konst och dans till undervisning i de flesta 

instrument. Eleverna undervisas i grupp eller enskilt, och ges möjlighet att delta i 

olika orkestrar. Det är också viktigt för våra elever i kulturskolan att få visa upp sig 

för publik, vilket skolan erbjuder i många olika former.  

Möjligheterna till rekreation i tätortsnära natur finns i de flesta tätorterna. Populära 

rekreationsområden är exempelvis Hagatorpet och Kroksjön i Tranemo och Hofsnäs 

utanför Länghem. Sistnämnda område har också en regional betydelse då det är ett 

populärt rekreations- och besöksområde som invånarna i flera kommuner besöker. 

 

Ställningstagande: 

• Tillgången till mötesplatser som ger möjlighet till upplevelser, utveckling och 

gemenskap är angeläget för socialtjänstens olika brukargrupper. Positiva 

miljöer i vilka våra barn och ungdomar utvecklas är miljöer som präglas av att 

vi bryr oss om varandra, att vi känner trygghet och motivation. Vi blir 

bemötta för den vi är och ges möjlighet att utvecklas utifrån de olika 

förutsättningar vi har.  

• Fritidsverksamheten ska vara meningsfull, tillgänglig och hälsofrämjande.  

• Kulturverksamheten ska vara stimulerande, utmanande, berörande, 

uppmuntrande och hälsofrämjande.  

• Kommunens rika föreningsliv ska uppmuntras och stödjas för att även i 

framtiden kunna driva bra verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. 

 

Mötesplatser 

Mötesplats är ett ord som kan föra tankarna till folkfest, vimmel och möten med nya 

människor. Det kan dock vara så mycket mer. Mötesplats är ett brett begrepp som 

kan innefatta allt från park, natur och promenadstråk, till idrottsplatser, skateramper 

och skolor. Dessa olika sorters mötesplatser tillgodoser olika former av möten. En 
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och samma plats kan också vara mötesplats för olika människor vid olika tillfällen. 

En park kan vara en plats för föräldrar och barn på dagen, men på kvällar och helger 

vara en plats för konserter och fest.  

Mötesplatser som öppnar för olika grupper att träffas ses som extra viktiga och 

uppmuntras. Detta kan ske genom att blanda aktiviteter som lockar människor med 

olika intressen till samma område. Möten mellan olika grupper kan ske genom att 

det finns ett kluster av mötesplatser i närheten av varandra eller mötesplatser som 

korsar varandra. Att kunna mötas över gränser bidrar till integration och förståelse 

mellan olika grupper i samhället. Goda exempel på denna sortens mötesplatser är; 

- Hembygdsparken i Tranemo där odlingslotter och discgolf delar yta 

- Glasets hus och Glasparken i Limmared där kultur, sport och lek alla delar på 

en liten yta och tillåter möte över åldersmässiga och kulturella gränser 

Offentliga rum är en vanlig mötesplats i vardagen för personer från olika bakgrund, 

ålder och kultur. Detta kan innefatta torg, gator och parker. Allt eftersom en 

kommun växer, växer också behovet av offentliga rum där möten kan ske. Det är av 

stor vikt att dessa ses som tillgängliga och säkra platser för att möten ska kunna ske. 

Offentliga rum behöver anordnas i strategiska lägen för att skapa möten och samspel 

mellan människor. 

Det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi 

bor, arbetar och lever våra liv. Med hjälp av kultur ges förutsättningar att utveckla 

attraktiva mötesplatser, inspirerande offentliga miljöer och tydliggöra Tranemo 

kommuns karaktär och historia. Kompetenser inom samhällsplanering möter 

praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv i gemensamma 

processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och 

tillsammans bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle där alla får möjlighet att 

påverka vår gemensamma miljö. 

Som människor blir vi mer inne i vår bubbla av intressen och kan, lättare än 

någonsin, hitta andra människor med samma intressen. Tranemo kommun vill 

samtidigt främja möten mellan olika grupper där erfarenheter kan delas. 

 

Begravningsmark 

Begravningsmark benämns mer vardagligt som kyrkogård och innebär den mark där 

vi begraver våra medmänniskor när de går bort. Begravningsverksamheten är ett 

uppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar i enligheten med 

begravningslagen. Tranemo kommun ingår i Kinds pastorat, vilket innefattar 

Svenljunga och Tranemo kommun. I den fysiska planeringen finns det flera aspekter 

att ta till vara på vad gäller begravning. Den främsta gäller den markyta som 

begravningsmarken tar upp. Svenska kyrkan tar hand om begravningsmarken, men 
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som kommun kan det behöva erbjudas ytterligare mark vid behov. Till följd av ett 

mer mångkulturellt samhälle kommer också andra krav vid begravning av andra 

religiösa medlemmar där särskilda ytor behöver erbjudas.  

Begravningsmark finns idag på tolv stycken platser i kommunen. I dagsläget har 

Svenska kyrkan ingen platsbrist i Tranemo kommun, men samverkan mellan 

Tranemo kommun och Svenska kyrkan ska fortsätta. 

Ställningstagande: 

• Begravningsändamål ska alltid vägas in som ett samhällsintresse som kan 

behöva ges plats i större planeringsarbeten. 

• Med en ökad befolkning kommer också ett ökat behov av begravningsmark. 

Tranemo kommun ska därför fortsatt föra dialog med Svenska kyrkan för att 

säkerställa att deras behov tillgodoses. 

• Utveckling nära begravningsmark ska ske i dialog med Svenska kyrkan. 

 

Turism och besöksnäring 

Mycket av besöksnäringen i kommunen är till följd av naturområdena i form av 

vandrings- och cykelleder, sjöar och naturnära boende. Tranemo kommun värnar om 

dessa resurser och vill göra mer av denna ytan tillgänglig för fler, utan att påverka 

dess värden. 

Tranemo kommun verkar för att synliggöra och marknadsföra kommunens 

besöksnäring, det kan innebära att arbeta med exempelvis sociala medier, digitala 

verktyg och andra innovationer för att öka turismen och besöksnäringen. 

 

Näringsliv 

Tranemo kommun har ett väl utvecklat näringsliv som i hög grad består av 

tillverkningsindustrin men som går mot en allt större blandning där, bland annat, 

antalet anställda inom bygg- och handelssektorn ökar. 

För att säkerställa en positiv utveckling av kommunens näringsliv är det viktigt att 

stödja och samarbeta med näringslivet. Genom Tillväxt Tranemo sker samverkan 

mellan näringslivet och kommunen för att bidra till god tillväxt. Samarbete mellan 

näringslivet och skolan gynnar också kompetensförsörjning i kommunen. 

För att underlätta etablering av nya och expansion av befintliga företag behöver 

kommunen tillhandahålla detaljplanerad mark till många olika verksamheter. Det 

innefattar bland annat industriområden och även centralt belägna lokaler. 
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Mellankommunala intressen 

Ett antal planeringsfrågor sträcker sig utanför kommunens gränser, så kallade 

mellankommunala intressen. Som en del av Sjuhärad ingår Tranemo kommun i 

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, där flera mellankommunala frågor 

hanteras. Utöver detta hanteras också flera gränsöverskridande frågor, vad gäller 

infrastruktur och kollektivtrafik, av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. 

I de ärenden som åtgärder planeras i eller i närhet av ett område som är av 

mellankommunalt intresse ska Tranemo kommun samråda med berörda kommuner 

eller andra statliga instanser. 

 

Kommunikation 

Genom Tranemo kommun går vägarna 27, 156 och 157. Dessa vägarna är av regionalt 

och nationellt intresse för pendling och godstrafik. Flera andra vägar i kommunen 

passerar in i andra kommuner men som inte bär lika mycket trafik. Tranemo 

kommun har ungefär lika mycket pendling in till kommunen som ut från 

kommunen. Detta innebär att hålla vägnätet i gott skick är av stor betydelse för att 

fortsätta vara en attraktiv pendlingsort. 

För att kunna tillgodose den in- och utpendling som sker, samtidigt som vi vill 

minska bilberoendet, är det också viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. En 

bytespunkt för busstrafiken finns i grannkommunen Svenljunga där pendlare och 

resenärer från flera olika kommuner enkelt kan göra byten. I målbild tåg 2035 lyfts 

utveckling av tågsträckan Borås-Värnamo där två nya stationer föreslås i Tranemo 

kommun, vilket Tranemo kommun ställer sig positiva till. 

Tranemo kommun och dess grannkommuner delar många vackra cykelleder. Att 

samverka kring dessa och skapa sammanhängande cykelleder med enhetlig 

vägvisning är av stor vikt. 

Tranemo kommun arbetar för att samverka med andra berörda kommuner kring 

kommunikations- och infrastrukturnätet. Detta sker till stor del genom 

kommunalförbundet Boråsregionen. Samverkan sker även direkt med berörda 

kommuner, särskilt med de kommuner som inte ingår i samma kommunalförbund 

eller län. 

 

Natur- och kulturmiljöer 

Vassgårdenområdet är ett för västsvenska förhållanden sällsynt stort och väl 

utvecklat åsnätområde med mellanliggande dödisgropar, vilket delas med 

Svenljunga kommun. 
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Åsunden-Torpsasjöområdet delas med Ulricehamn kommun och Borås stad. Kring 

sjöarna finns stora områden med ädellövskogar som hyser en för regionen sällsynt 

rik och varierad lundflora. Herrgårdsmiljöernas ekhagar rymmer ett flertal mycket 

grova träd som bl.a. hyser rödlistade insekter. 

Komosse är ett av Västeuropas mest värdefulla mossekomplex. De dominerande 

mossetyperna är sluttande mosse, excentrisk mosse och koncentrisk mosse. Området 

delas med Ulricehamns kommun. 

Vid eventuell påverkan på dessa områden ska dialog alltid föras med berörda 

kommuner. 

 

Vatten 

Tranemo kommun är rik på sjöar och vattendrag. Flera av dessa vattendrag och sjöar 

sträcker sig över fler kommuner än Tranemo. Åtgärder som genomförs på en sida av 

kommungränsen kan påverka vattenstatusen på ett flertal sätt även i andra 

kommuner. Därför är det av intresse att samverka mellankommunalt i de 

vattenfrågor som berör fler kommuner. Idag sker det samarbeten över gränserna vad 

gäller kalkning av sjöar med Gislaved kommun och Ulricehamn kommun. 

 

Turism 

Tranemo kommun har tillsammans med Svenljunga kommun en gemensam strategi 

för besöksnäringsfrågor för kommunerna. Det sker även samarbete på delregional 

nivå tillsammans med Boråsregionen under namnet ’Destination Sjuhärad’. 

 

Vindkraft 

Vid etablering av vindkraftsparker nära kommunala gränser behöver en samverkan 

ske. Den påverkan dessa gör på landskapsbilden behöver förankras med berörd 

kommun. I dagsläget finns vindkraftsparker i Tranemo kommun som delas med 

Gislaved kommun. Tranemo kommuns ställningstagande kring vindkraft beskrivs 

nedan under rubriken ”Vindbruk”. 

 

Miljö, Hälsa, Säkerhet 

Farligt godsled 

I Tranemo kommun är riksväg 27 utpekad som rekommenderad transportled för 

farligt gods. Denna ska fungera som genomfartsled för transport av farligt gods 
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medan andra vägar används som leder till och från mottagare och leverantörer av 

farligt gods. På Kust-till-kustbanan sker även transporter av farligt gods. 

Vid planering inom 150 meter av farligt godsled ska riskerna hanteras. Planering 

längs farligt godsled ska följa Länsstyrelsen och Trafikverkets rekommendationer. 

Tillståndspliktig verksamhet 

Tillståndspliktig verksamhet, även kallad miljöfarlig verksamhet är all användning 

av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors 

hälsa eller miljön. Dessa verksamheter är tillståndspliktiga och kan vid olycka 

negativt påverka människors hälsa eller miljön. 

Hänsyn till tillståndspliktiga verksamheter behöver tas vid all planering, särskilt av 

bostäder och samhällsviktiga funktioner. 

Förorenad mark 

I kartan pekas områden ut som potentiellt kan vara förorenade. Detta baseras på de 

verksamheter som har varit etablerade i området och behöver undersökas vid 

detaljplanering och exploatering. 

Översvämning - stigande vatten 

Stigande vattennivåer blir ett vanligare problem i spåren av klimatförändringar. Det 

är viktigt att ta hänsyn till detta vid planering nära vattendrag och sjöar. Inte bara 

nya byggnader och planer behöver ta hänsyn till stigande vattennivåer, utan även 

existerande bebyggelse måste förberedas för detta. Extra viktigt blir det för 

samhällsviktiga funktioner att kunna fortsätta som vanligt även vid höga 

vattennivåer. Kartan visar beräknade nivåer vid 100- och 200 års-högsta, samt högsta 

beräknade vattennivåer. 

Översvämning skyfall 

En lågpunktskartering har gjorts i Tranemo kommun för att kunna redovisa 

potentiella platser där översvämning kan väntas ske till följd av kraftiga eller 

långvariga skyfall. Att ta hänsyn till dessa och planera på lämpligt sätt är av stor 

betydelse. Planering kan ske där parker och grönytor kan vara gjorda för att 

svämmas över. 

Radon 

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium 

sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.  

Ingen kommuntäckande kartläggning av radon har skett, utan undersökning sker i 

samband med geoteknisk undersökning vid detaljplanering. 
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Figur 5 Miljö, Hälsa, Säkerhet karta för Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Miljökvalitetsnormer 

Enligt 3 kapitlet 4 § plan- och bygglagen ska det av översiktsplanen framgå hur 

kommunen avser att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken ska följas. I 

dag finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster samt 

omgivningsbuller. 

Buller 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller grundar sig på krav från EU. År 2004 

infördes ’Förordning (2004:675) om omgivningsbuller’ som inleds med att 

omgivningsbuller inte får medföra skadliga effekter på människors hälsa. Enligt 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, 

flygplatser och industriell verksamhet. 

Till följd av att olika ljud kan uppfattas störande av olika människor, är definitionen 

och riktvärden för buller inte fast definierade utan har tolkningsutrymme. Det finns 

dock rekommenderade gränsvärden för olika typer av miljöer och tider på dygnet. 

I Tranemo kommun är det främst vägarna 27, 156 och 157 som genererar mycket 

trafik och därmed buller, samt järnvägen som genererar buller. Inga 

bullerutredningar har gjorts i Tranemo kommun och därmed är det okänt om 

riktvärden överskrids. Vid behov kan buller behöva utredas vid detaljplaneprocessen 

och vid bygglov. 

Tranemo kommun har färre än 100 000 invånare och omfattas därmed inte av 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 3 § krav på att kartlägga buller. 

Tranemo kommun strävar efter att begränsa buller och utsättande av buller, bland 

annat genom att minska trafiken genom att bygga i redan befintliga 

kollektivtrafikstråk och fortsatt utveckla gång- och cykelbanor. 

 

Luft 

Miljökvalitetsnormerna för luft finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477). I 

förordningen anges både gräns- och målvärden för luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 

miljön. Med luftpåverkan menas utsläpp av ämnen eller partiklar som påverkar 

luftkvaliteten negativt. 

Påverkan på luftkvaliteten uppstår främst i större tätorter och beror framför allt på 

utsläpp från trafik, men kan även uppstå genom eldning i exempelvis braskaminer. 

Tranemo kommun är medlem i luftvårdsförbundet ’Luft i Väst’ som mäter, beräknar 

och rapporterar luftkvalitet. Värdena i kommunen bedöms överlag ligga under 

miljökvalitetsnormen. 



 

61 

 

Tranemo kommun strävar efter att begränsa utsläpp av farliga ämnen och partiklar i 

luften genom att planera bostäder i redan befintliga kollektivtrafikstråk, vilket ska 

uppmuntra till hållbart och miljövänligt resande.  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och 

kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges 

vattenkvalitet. Statusen på vattnet anger nuläget medan MKN anger målsättningen. 

MKN är juridiskt bindande, vilket innebär att statusen inte får försämras. 

Myndigheter och kommuner är enligt miljöbalkens 5 kapitel skyldiga att inom sina 

ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. 

Tranemo kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt som har definierat 

miljökvalitetsnormer för 54 vattenförekomster i kommunen. Det gäller 16 

grundvattenförekomster, 14 sjöar och 24 vattendrag. Några av dessa områden 

befinner sig helt inom Tranemo kommun, medan flera också delas med 

kringliggande kommuner. Musån, Kvarntorpsån, Marjebosjön och Simmesjön har en 

otillfredsställande ekologisk status medan de flesta andra ytvatten når en måttlig 

ekologisk status. Samtliga grundvattenförekomster har en god kvantitativ status. 

Kalkning pågår på vissa platser för att motverka de negativa effekterna av 

försurning. 

För att statusen inte ska försämras i någon av dessa områden är det viktigt att minska 

utsläpp från små avlopp och kommunala reningsverk. I detaljplaneprocessen och 

bygglovsprocessen är det viktigt att dessa frågor hanteras. I de fall Tranemo 

kommun delar vattenområden med andra kommuner är det viktigt att ett samarbete 

sker eller att likvärdig hantering sker. 

Områden som är drabbade av försurning ska ha en kalkningsplan. 
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Figur 6 Miljökvalitetsnormer för vatten i Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Kulturmiljövärden 

Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss människor genom tiderna. 

Kulturmiljöer är nödvändiga kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både 

historien och dagens samhälle. För att personer ska kunna ta del av kulturmiljöerna 

är det viktigt att de bevaras, används och utvecklas.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Det är länsstyrelsen 

som ger tillstånd till ingrepp och vård av fornlämningar och i särskilda fall kan de tas 

bort för att prioritera annat ändamål. 

Tranemo kommun är hem till flera fornlämningar genom hela kommunen och det är 

inte bara fornlämningen i sig som är skyddad utan också möjligheten att uppleva 

den och förstå dess placering i landskapet. I Tranemo kommun är fornlämningarna 

även en del av turismen och besöksnäringen. 

1997 gjordes en kulturhistorisk byggnadsinventering i Tranemo kommun utav 

Älvsborgs länsmuseum vilken påvisar många värdefulla byggnader, somliga flera 

hundra år gamla och flera fortfarande i bruk idag. Detta kulturarv är viktigt att 

bevara då det lär oss om våran historia, men också våran samtid. 

Ställningstagande: 

• Ingrepp på områden med kända kulturmiljövärden ska i första hand 

undvikas.  

• Om utveckling i områden med kända kulturmiljövärden ändå bedöms 

lämpligt skall detaljplanering föregås av undersökning för att undvika negativ 

påverkan på värdena. 

• Möjligheten till att inventera kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 

kommunen ska undersökas. 
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Figur 7 Kulturmiljövärden i Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Naturreservat 

Naturreservat är den mest använda skyddsformen för värdefull natur. Det är 

länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har 

idag den möjligheten. Miljöbalken lyder: 

”Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 

naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.” (Miljöbalken 7 kap 4§) 

Inom naturreservat, och i anslutning till naturreservat, tillåts inga åtgärder som 

påverkar värden negativt. I alla naturreservat och naturvårdsområden finns 

föreskrifter som reglerar vad som får och inte får göras. Länsstyrelsen kan i vissa fall 

lämna dispens från föreskrifterna. 

Följande områden är skyddade genom naturreservat i Tranemo kommun: 

• Moghult 

• Torpanäset 

• Skårtebo 

• Ekedal 

• Komosse södra 
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Figur 8 Naturreservat i Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Viktiga samhällsfunktioner 

För att vårat samhälle ska kunna fungera vid samhällsstörningar, som exempelvis 

olyckor, kriser eller krig, behöver vissa samhällsfunktioner prioriteras över andra. En 

viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är nödvändig för 

samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 

• Grundläggande behov innefattar de behov som behövs för att överleva, 

exempelvis mat, vatten, värme, vård, omsorg och kommunikation. 

• Värden är det som vi som samhälle värdesätter mest och som är viktigast att 

skydda. Detta innefattar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, miljö, ekonomiska 

värden och vår nationella suveränitet. 

• Säkerhet handlar om vår nationella säkerhet och suveränitet, samt att värna 

om fred, demokrati och frihet. 

Funktioner och verksamheter som bedöms vara viktiga samhällsfunktioner är, bland 

annat men inte uteslutande: 

• System för vattenförsörjning och avlopp. Detta innefattar bland annat 

reningsverk, grundvattenmagasin, dagvattenhantering, avlopp, 

vattenskyddsområden mm. 

• System för avfallshantering. Detta innefattar de system som krävs för att 

lämna, hämta in och sortera avfall. 

• System för energi och uppvärmning. Detta innefattar de system som krävs för 

energiförsörjning som elledningar, transformatorstationer, vindkraftverk mm. 

Samt fjärrvärme. 

• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Detta innefattar 

brandstation, verksamheter som kan hantera flyktingströmmar mm. 

Vid detaljplanering behöver viktiga samhällsfunktioner ges högre skyddsnivå än 

övrig bebyggelse när det gäller riskhantering, vid exempelvis skyfall och erosion. 

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla de tjänster och produkter som naturens ekosystem bidrar 

till oss människor och vårat välmående, exempelvis vattenrening och fiskproduktion. 

En god grön infrastruktur i kombination med biologisk mångfald är nödvändigt för 

att naturen ska kunna tillgodose dessa ekosystemtjänster. 

Länsstyrelsen Västra Götaland har kartlagt grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

som främst är intressant ur ett regionalt och mellankommunalt perspektiv inom 

Boråsregionen. Kartmaterialet är från Länsstyrelsens kartläggning av grön 

infrastruktur i Boråsregionen. 
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Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande 

livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Här kan vi 

exempelvis se slåtteräng, gräsmark, småvatten och skog som värdefulla miljöer. 

Kartläggningen här är inte komplett och utredningar behöver ske vid detaljplanering 

för att minska påverkan på grön infrastruktur vid utveckling av områden. Denna 

kartläggning bör också ses tillsammans med de naturvärdesinventeringar som skett i 

kommunen.  

Tranemo kommun har stora ytor av våtmarker och stora delar av de 

uppmärksamhetsområden (områden där det finns ett eller flera värden, samt 

bebyggelse) som länsstyrelsen kartlagt återfinns inom våtmarker. Dessa är 

prioriterade insatsområden i Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Inom 

våtmarker bör extra försiktighet vidtas för att inte påverka dessa negativt. 

Jordbruket är viktigt för de mer basala behoven som mat, men även viktigt för 

bindande av koldioxid, bioenergi och byggnadsmaterial. Att bevara jordbruksmark 

är viktigt och noggrann övervägning behöver alltid ske innan bebyggelse sker på 

jordbruksmark. I odlingslandskapen är det viktigt att småbiotoper bevaras, 

exempelvis stenmurar, diken och andra småvatten, åkerholmar, odlingsrösen, alléer, 

pilevallar, brynmiljöer och kantzoner. Dessa är viktiga för den biologiska 

mångfalden. 

En stor andel vilda växter är beroende av pollinerande insikter. Dessa bin, fjärilar, 

skalbaggar och andra pollinatörer är i behov av boplatser. Dessa boplatser kan vara 

öppen sand, blomrika marker eller småbiotoper. Sandiga marker har större potential 

för sandlevade arter. Vanliga platser för sandiga marker är militära övningsfält, 

betes- och slåttermarker, avslutade täkter, banvallar med mera. Sandiga marker kan 

vara täckta och behöver vara blottade för att kunna utgöra livsmiljö för dessa 

insekter. 

Vegetation utmed vattendrag och strandmiljöer kan binda jorden och skydda mot ras 

och skred vid översvämning och skyfall vilket påverkar vattenkvaliteten nedströms. 

Kantzoner med vegetation motverkar också en höjning av vattentemperaturen och 

minskar risken för näringsläckage. Bebyggelse utmed vatten behöver därmed ske 

med skyddsbuffer mot kantzoner och utbyggnad nära vatten ska föregås av 

utredning av dess effekt och påverkan. 

Tranemo kommun värderar sin miljö högt och ser behovet av att bevara och utveckla 

den till det bättre. Där grön infrastruktur och ekosystemtjänster riskeras att påverkas 

negativt vid utveckling eller bebyggelse ska alternativ ses över. Vid bedömning att 

utveckling eller bebyggelse fortfarande bör ske ska kompensationsåtgärder göras för 

att ersätta eventuella förluster. Vid bebyggelse behöver även möjligheterna till svala 

områden vid värmeböljor ses över, utomhus sker detta främst i formen av grönska 

och grön infrastruktur. 
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Figur 9 Grön infrastruktur och ekosystemtjänster för Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo 

kommun. 
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Naturvård 

Tranemo kommun är fullt av naturvärden med allt ifrån skogar och myrar till mossar 

och sjöar. Dessa naturer är hem till hotade arter, rödlistade svampar och 

fornlämningar. De är även nödvändiga delar i våra ekosystemtjänster. Naturvården 

är en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle. Den berör direkt sex av de 

fjorton nationella miljömål som berör Tranemo kommun. Indirekt berör det även de 

andra målen genom att en välfungerande natur minskar de negativa effekterna av 

andra miljöutmaningar genom ekosystemtjänster. 

Naturvård skapar attraktiva miljöer som ger mervärde för vår kommun och 

samtidigt engagerar medborgarna. Att vårda naturen är en självklar del av att 

uppfylla kommunens vision. 

Naturvård ska vara en självklar faktor vid all planering, både på detaljnivå och 

översiktlig nivå. En naturvårdsplan är antagen i Tranemo kommun som listar 

konkreta åtgärder för att uppnå kommunens miljömål. Syftet med naturvårdsplanen 

är att fungera som underlag vid planläggning, ställningstagande i enskilda ärenden, 

skydd och vård av värdefulla naturområden. Planen ska även fungera som en del i 

kommunens miljömål, underlag vid miljörevision och miljöbedömningar, 

information till allmänheten och underlag för att söka bidrag från Naturvårdsverket. 

Tranemo kommun ska arbeta efter de mål och åtgärder som redovisas i aktuell 

naturvårdsplan. I alla nivåer av planering ska naturvården tas hänsyn till och 

övervägas. Negativ påverkan på natur vid utbyggnad ska kompenseras för. 

Ett område som är aktuell för planläggning eller beslut om tillstånd ska genomgå en 

förstudie. Förstudien innebär insamling av befintliga data, flygbildstolkning, 

avgränsning av potentiella naturvärdesobjekt samt preliminär klassning. 

Riktlinjer vid planering och tillstånd 

Områden med utpekade naturvärden i naturvårdsplanen eller framkommer vid 

förstudie bör inte omfattas av exploatering såvida inte särskilda skäl föreligger och 

åtgärder vidtas för att begränsa skadan. 

Särskilda skäl kan vara: 

• Området har vid fördjupad undersökning inte visat sig hysa naturvärden. 

Exploatering och dess miljökonsekvenser på lång sikt berör inte några rödlistade 

eller hotade arter, viktiga ekologiska strukturer eller miljö med stor betydelse för 

friluftsliv. Exploateringen är dessutom av väsentlig betydelse för andra intressen och 

det saknas rimliga alternativa lösningar. 

• Exploateringen underlättar att området sköts på ett sådant sätt att naturvärdena 

består och förbättras. 
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Områden med höga naturvärden bör endast i särskilda undantagsfall omfattas av 

exploatering såvida inte synnerligen särskilda skäl föreligger och åtgärder vidtas för 

att begränsa och kompensera eventuell skada. 

Synnerligen särskilda skäl kan vara: 

• Exploatering och dess miljökonsekvenser på lång sikt berör bara en liten del (högst 

10%) av området. Den berör inte några rödlistade, arter, viktiga ekologiska strukturer 

eller är av väsentlig betydelse för helheten eller påverkar människors upplevelse av 

området på ett påtagligt negativt sätt. Exploateringen är dessutom av väsentlig 

betydelse för andra samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa lösningar. 

• Exploateringen är av väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och det 

saknas rimliga alternativa lösningar. Dessutom vidtas åtgärder för att begränsa och 

kompensera skadan så att den totala naturvårdsnyttan blir positiv. 

• Eller exploateringen är en absolut förutsättning för att området långsiktigt skall 

kunna skötas så att naturvärdena består och förbättras.  

Områden med högsta naturvärden bör aldrig omfattas av exploatering såvida det 

inte är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet och det saknas 

alternativa lösningar eller att åtgärder är helt nödvändig för att områdets 

naturvärden skall bestå. Om exploatering ändå kommer till stånd bör alltid åtgärder 

vidtas för att begränsa och kompensera skadan så att den totala naturvårdsnyttan 

blir positiv. 

 

Tranemo kommun ska verka för att naturen även i framtiden utgör en viktig och 

attraktiv tillgång som inbjuder till rika upplevelser för såväl kommunens invånare 

som besökare. 

 

Vindbruk 

Tranemo kommun utgår i sina ställningstaganden från den vindbruksplan som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Den nya översiktsplanen ersätter det tidigare 

tematiska tillägget, Vindbruksplan (2013). 

Behovet av energiförsörjning har ökat och efterfrågan på förnybar energi ökar. 

Vindkraft kan ge en stor påverkan på upplevelsen av landskapet och kräver därmed 

tydliga beslutsunderlag. Energimyndigheten har pekat ut två stycken områden som 

är riksintresse för vindbruk. Dessa två separeras enbart av en väg och ligger bredvid 

varandra utmed kommun- och länsgränsen till Gislaved kommun och Jönköpings 

län. Tranemo kommun har pekat ut sex stycken områden, varav tre helt, eller delvis, 

sammanfaller med Energimyndighetens områden. 
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Syfte 

Vindkraft kräver stora investeringar vad gäller mark som tas i anspråk och den 

eventuella påverkan den kan få på landskapsbilden. 

Planens syfte är därför att, genom riktlinjer och rekommendationer, få en 

strukturerad vindkraftsutbyggnad, underlätta handläggning och planarbete, samt 

förenkla tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftverk i kommunen. 

Planen anger områden som är lämpliga för prövning av grupper av vindkraftverk, 

områden där enstaka verk kan prövas lämpliga, samt områden där inga 

vindkraftverk godtas. 

Tillstånd och lov 

Det finns en mängd olika verk och den tekniska utvecklingen har gått fort. Typen av 

verk eller anläggningens storlek avgör om det krävs bygglov och/eller tillstånd från 

kommunen respektive länsstyrelsen innan det får upprättas. Detaljplan krävs 

normalt inte men det finns fall då det använts.  

Definitionen av ett så kallat miniverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens 

regler om bygglov. En sådan verksamhet som definieras nedan behöver inte bygglov 

enligt plan- och byggförordningen (2011:338) som:  

a) är 20 meter eller lägre över markytan, 

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets höjd över 

marken, 

c) inte monteras fast på en byggnad, eller 

d) har en vindturbin med en diameter som är mindre än tre meter. 

Miniverk kräver dock anmälan till kommunen enligt 6 kap. 5 § pkt 7 plan- och 

byggförordningen. 

Bygglov krävs för att uppföra så kallade gårdsverk som: 

a) är högre än 20 meter över markytan, 

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 

marken, 

c) monteras fast på en byggnad,  

eller 

d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

För en medelstor anläggning, så kallad C-anläggning enligt 

miljöprövningsförordningen, krävs bygglov samt anmälan enligt MB till kommunen.  

a) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation),  

eller  

c) ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
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verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket 

påbörjades. 

För en större anläggning krävs tillstånd enligt MB samt kommunens tillstyrkan. Med 

större anläggning avses: 

a) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter 

b) vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans 

med en sådan gruppstation som avses i 1,  

eller  

c) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 

meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 

gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken 

påbörjades  

alternativt  

a) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av 

vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,  

b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 

tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1,  

eller 

c) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 

tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 

verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.  

Tillståndsansökan handläggs av länsstyrelsen och ett beviljande av projektet får inte 

ges sökande innan kommunen har givit sitt tillstyrkande. Kommunen kan inte vid 

tillstyrkan ändra eller tillföra något utan bara godkänna eller neka projektet. 

Identifiering av vindkraftsområden 

Energimyndigheten har pekat ut områden som är Riksintresse för vindbruk. Dessa 

områden har pekats ut i hela landet med hjälp av kriterier och undantag för att 

påvisa var planering av vindkraftsverk kan vara lämpligt. 

Kriterier: 

• Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i 

årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011)  

• Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (undantaget elområde 4) 

• Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk 

och bebyggelse ska vara mer än 800 meter (Undantag för de områden som 

kvarstår sedan 2008 där 400 meter är gällande) 

Undantagna områden: 



 

74 

 

• Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 § MB 

• Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 § MB 

• Natura 2000-områden på land, 4 kap. 1 § och 7 kap. 28 § MB  

• Nationalparker, 7 kap. 2§ MB 

• Natur- och kulturreservat, 7 kap. 4 och 9 §§ MB 

 

Tranemo kommun är allmänt positiva till vindbruk och ser att det finns goda 

förutsättningar för vindkraft i kommunen. Egna områden har pekats ut av 

kommunen lämpliga för vindkraft. Dessa sammanfaller delvis med områdena i 

riksintresset. Rekommendationerna för vindbruk i kommunen har delats in i fem 

huvudkategorier: 

1 Allmänna rekommendationer som gäller i hela kommunen för lokalisering och 

utformning samt risker och annan påverkan från vindkraftverk.  

• Inga vindkraftverk placeras närmare kraftledningar än 100 meter om verkets 

totalhöjd är under 50 m, 200 m om verkets totalhöjd är över 50 m och 250 

meter om motorradien är 100 meter eller mer. För väg och järnvägs mitt gäller 

verkets total höjd, dock minst 50 meter.  

• Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dBA. I 

friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 

35 dBA  

• Vindkraftverk får inte placeras närmare än en kilometer från tätorterna med 

utbyggnadsområden och från vissa bebyggelsegrupper i öppet 

jordbrukslandskap och i värdefull kulturmiljö.  

• Inga större verk, utom mindre gårdsverk, godtas närmare bostadshus än 

minst 750 m i övriga kommunen.  

• Vindbruk godtas inte heller inom naturreservat, områden med strandskydd 

eller som omfattas av Natura 2000-direktiven eller i områden som är av 

riksintresse för annat än vindbruk.  

2 Områden som är särskilt lämpliga för prövning av grupper av vindkraftverk. Här 

bör ingen bostadsbebyggelse tillkomma som kan försvåra för vindbruket. Gäller 

även närmare än 750 m utanför områdenas gränser. Sex områden har pekats ut.  

3 Områden där enstaka större verk eller mindre grupper kan prövas. Utöver 

områdena som rekommenderas ovan kan det finnas andra som efter särskild analys 

och prövning kan visa sig vara lämpliga för enstaka eller mindre grupper av större 

verk  

4 Det stora unika naturområdet i nordost runt Komosse samt kulturlandskapet som 

omger Torpa stenhus och Hofsnäs gård undantas helt från vindbruk. 
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Vindkraftsetableringar inom synhåll måste prövas noggrant så att inte 

landskapsbilden med sina upplevelsevärden försämras.  

5 Övriga hänsynsområden 

 

Utöver områdena som rekommenderas enligt ovan kan det finnas andra som efter 

särskild analys och prövning kan visa sig vara lämpliga för enstaka eller mindre 

grupper av större verk. Närmare undersökningar behövs t.ex. om effekter för 

bebyggelsemiljö, värdefull landskapsbild eller känsligt djurliv. 

Risker för växt- och djurlivet 

Vindkraftverken kan ibland ha en viss påverkan på djurlivet. Fåglar och fladdermöss 

kan t.ex. kollidera med rotorbladen vid födosök. Vissa fågelarter undviker att 

flyttsträcka eller rasta i närområdet. Däggdjur påverkas endast marginellt. 

Fundament, kranplats, ledningar och vägar kan innebära lokala förändringar och 

fragmentering av mindre biotoper. 

Några av de områden som pekas ut som lämpliga för vindbruk i Tranemo kommun 

kan beröra flyttfågelsträck, stråk för födosök av både fåglar och fladdermöss eller 

häckningsplatser för känsliga arter. 

Förhållandena är till stora delar okända i dag och kan förändras snabbt av andra 

orsaker än vindbruk. 

Innan ett vindbruksprojekt kan prövas måste fågellivets och fladdermössens 

förhållanden undersökas och tydligt redovisas. För känsliga lokaler kan 

skyddsaspekten vara fullt tillräcklig för ett avslag. 
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Undantagna områden 

Komosseområdet 

Komosseområdet med omgivningar anses inte lämpligt med hänsyn till det unika 

landskapet och dess mycket höga naturvärden. Kommunerna och länsstyrelserna 

runt Komosse, Ulricehamns, Jönköpings och Tranemo kommuner samt 

länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län, strävar efter en gemensam 

policy om minsta avstånd till vindkraftverk med hänsyn till naturupplevelsen från 

olika delar av mosskomplexet. Policyn ska arbetas in i respektive kommuns 

översiktsplan. 
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Torpa-Hofsnäsområdet  

Torpa – Hofsnäsområdet, hagmarkslandskapet vid de stora sjöarna i nordväst, de s.k. 

”Gårdarna runt sjön”, utgör en känslig landskapsbild som bör bevaras. 

Vindkraftverk närmare än tre kilometer från riksintresseområdenas gränser bör 

undvikas. Alla vindkraftetableringar som kan ses från Torpa – Hofsnäsområdet 

måste prövas noggrant så att inte landskapsbilden påverkas så att upplevelsevärdena 

försämras. 

Vindkraft i Tranemo idag 

2018 uppfördes 13 st vindkraftverk i projektet Grimsås/Äspås, som ligger 1 km söder 

om Grimsås. Området ligger på gränsen till Gislaved kommun och uppförs i 

samarbete med Gislaved kommun. 10 st av dessa verk finns inom Tranemo 

kommuns gräns. 

2021 påbörjade ett vindkraftsprojekt Grönhult, bestående av 12 st vindkraftverk, 

även detta på gränsen mellan Tranemo kommun och Gislaved kommun, utmed 

riksväg 27. Projektet väntas stå klart i andra kvartalet 2023. 

Vindkraft i Sverige 

Sveriges Riksdag har beslutat om målet att ha 100 procent förnybar elproduktion år 

2040. Med detta målet kommer vindkraften att få en ökad betydelse och vara en 

viktig energikälla för att uppnå detta. År 2021 fanns det 4754 st vindkraftverk i 

Sverige, varav 75 st havsbaserade och 4679 landbaserade. I Västra Götalands län var 

det totalt 596 st vindkraftsverk. 
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Figur 10 Vindkraftsområde för Tranemo kommun. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Kartor 

• Mark- och vattenanvändning 

o Ambjörnarp 

o Dalstorp 

o Grimsås 

o Hulared 

o Limmared 

o Ljungsarp 

o Länghem 

o Månstad 

o Nittorp 

o Sjötofta 

o Tranemo 

o Uddebo 

o Ölsremma  
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Figur 11 Mark- och vattenanvändning för Ambjörnarp. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 12 Mark- och vattenanvändning för Dalstorp. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 13 Mark- och vattenanvändning för Grimsås. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 14 Mark- och vattenanvändning för Hulared. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 15 Mark- och vattenanvändning för Limmared. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 16 Mark- och vattenanvändning för Ljungsarp. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 17 Mark- och vattenanvändning för Länghem. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 18 Mark- och vattenanvändning för Månstad. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 19 Mark- och vattenanvändning för Nittorp. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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Figur 20 Mark- och vattenanvändning för Sjötofta. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Figur 21 Mark- och vattenanvändning för Tranemo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Figur 22 Mark- och vattenanvändning för Uddebo. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun.  
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Figur 23 Mark- och vattenanvändning för Ölsremma. Bakgrundskarta: Lantmäteriet. Layout: Tranemo kommun. 
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